
Huhtikuu 2005 
 
to. 7.4. Muutto Teneriffalle. Lähtö Helsingistä 7.4.2005 Tjareborgin turistilennolla MYT 2007 

Klo. 9:00. Iltapäivällä laskeuduimme Teneriffan pohjoiselle kentälle aikataulun mu-
kaisesti klo. 15:35. Kun bussissa opas kertoili rutiininomaisesti loma-asioista, niin 
meidän ajatuksemme liikkui aivan muissa maailmoissa. Minä ja Paula olimme tulleet 
tänne vuodeksi. Teneriffan saari on meidän kotimme seuraavat 13 kuukautta. 

  
ma. 11.4. Emme halua kantaa juomavettä kaupasta, joten asensimme suomesta tuodun juo-

mavesisuodattimen asuntoomme, ja koska halusimme varmistua että suodatin tekee 
juomakelpoista vettä, joimme sitä lasilliset. Minkäänlaisia oireita tai vatsanväänteitä 
emme saaneet, joten tulimme siihen tulokseen, että suodatin toimii luvatulla tavalla. 
Eihän täällä vesi ole juomakelvotonta, mutta sen bakteerikanta on erilainen, joten ei 
kannata pilata (ainakaan lyhyttä 1-2 viikon) lomaansa juomalla raanavettä. 

  
ke. 14.4. Tänään kävi puhelinasentaja siirtämässä puhelimen. Meille siirrettiin A-talossa asu-

van henkilön puhelin numeroineen päivineen, koska ko. henkilö on muuttamassa 
suomeen ja liittymä jää näin ollen tarpeettomaksi. 

    Kun siirtotyö oli tehty, asentaja soitti parit koesoitot, ja lähti. Jätti kertomatta meille, 
että liittymässä kummittelee vielä vanha Uni2 sopimus, joka kylläkin oli irtisanottu. 
Oire vaatii kaikkien puheluiden alkuun numeron 1077. 

    Meistä siirto näytti tapahtuvan onnistuneesti. Asentajan mentyä yritimme heti soitta 
suomeen: ensin 00 ja sitten +358 04 jne... mutta aina sama automaatin espanjan 
kielinen vastaus, "teillä ei ole soittoon vaadittavaa sopimusta". Meidän sopimus olla 
tehty normaalisti Telefonican kanssa. Meille pystyi soittamaan, mutta me emme pys-
tyneet soittamaan mihinkään. Tätä murhetta ei kestänyt kun viikko. Puhelin otti ja 
mykistyi 21.4. kokonaan. 

    14.4 tehdyn siirron yhteydessä asentaja oli jotenkin saanut aikaan tilanteen että, 
puhelin linjan johto seinän sisällä vioittui ja katkesi ko. päivänä kokonaan. Siinä sitä 
sitten oltiin mykän puhelimen kanssa pari viikkoa. Telefonica:lla ei löydy palvelupis-
tettä jossa voisi asioida ja käydä hoitamassa liittymään kuuluvia asioita. Täällä kaikki 
asiat tulee hoitaa puhelimella, ja kun puheli ei toimi niin se on erittäin hankalaa. Riitta 
joka on hoitanut puolestamme virallisia asioitamme, oli 2 viikon lomalla suomessa, 
joten joudumme odottamaan huhtikuun loppuun, kunnes olisi toiveita taas saada yh-
teyttä Telefonicaan. 

  
su 17.4. ICOD:issa Käytiin katsomassa vanhaa Traakkipuuta. Illalla jännitimme Kärppien puo-

lesta jääkiekon finaalia. 
  
ke. 27.4 Tänään tulivat postipakettimme (3x19 kg) jotka postitimme Helsingin Oulunkylästä 

1.4.05. Paketit sisälsivät kaiken sen tarpeellisen muuttotavaran joita emme saaneet 
matkatavaroihin 20 kg:n painorajoituksen mukaisesti sopimaan. Laatikoissa tuli vael-
luskenkiä, retkeilyvarusteita, vaatteita, kannettavan tietokoneen kaikki lisävarusteet, 
Hackmanin ruokailuvälineet, keittiö veitsiä ym. ym. Kun muuttaa asumaan Tenerif-
falle vuodeksi, niin 40 kiloon ei mahdu edes kahden ihmisen henkilökohtaiset varus-
teet. 

 
 
Toukokuu 2005 
 
ti. 3.5. Dia de la Cruz johon kuului illalla Los Realejoksessa 3 tunnin mittainen ilotulitus. 
 



to. 5.5. Puhelin asennus jatkuu. Monien soittoyritysten jälkeen asentaja palasi 5.5. tutki kaa-
peleita ja puhelinta, ja koska ei löytänyt vikaa sanoi tulevansa iltapäivällä kollegan 
kanssa uudelleen. Paula odotteli kotona koko iltapäivän, mutta kukaan ei tullut. 

  
pe. 6.5. Puhelin asennus jatkuu. Tänään iltapäivällä tuli toinen puhelinasentaja jatkamaan ei-

len kesken jäänyttä asennusta, ja paikallisti vian seinän sisällä olevaan johtoon. Sa-
noi että pitää vetää käytävästä kokonaan uusi linja. Koska entinen rasian johto on 
jumissa, ei sen vaihtaminen tullut kysymykseen. Poika porasi käytävästä seinään 
reiän, mutta kun poran terä ei yltänyt läpi, ja vastakkaiselta puolelta porattu toinen 
reikä ei osunut edellisen porauksen kanssa kohdalleen, niin poika otti ja porasi koko-
naan uuden reiän ovenkarmiin, ja veti johdon siitä sisään kylmän rauhallisesti. Sisä-
puolella se kiinnitettiin kuumaliimalla, seinään silleen että "tarttuu". Nyt puhelinrasia 
on sellaisessa paikassa, johon minä itse olisin sen viimeisenä laittanut. Täällä asen-
tajat ei yhtään piittaa siitä miltä työn jälki näyttää, kunhan se saadaan vain toimimaan. 

    Seuraavana kun hankin ADSL liittymän, niin joudun noiden surkeiden asennusten 
kanssa taas tekemisiin, jotta saan jostain sähkön ADSL laitteille, tai uuden pitemmän 
johdon modeemille jotta saan ne toiseen paikkaan.  

    Jonain päivänä varmaan kyllästyn kattelee sitä liimalla seinään "roiskittua" johtoa, 
ja tulen siirtämään puhelimen kokonaan uuteen paikkaan. Nyt puhelin kuitenkin toi-
mii, joten tässä maassa tulee olla tyytyväinen, jos pääsee tähän tilanteeseen, että 
jokin toimii. Täällä on monella alalla suomalaista ammattitaitoa saatavilla, mutta mää-
rätyissä ammateissa ollaan vain paikallisten asentajien armoilla.    Jään mielenkiin-
nolla odottamaan miten täällä hankitaan ADSL liittymä. 

  
ma. 9.5. Terveyskeskuksessa tuntikausia. Puolen tunnin jonotuksen jälkeen pääsin palvelu-

luukulle, ja kun ojensin passin tiskiin niin heti sanottiin että passista pitää olla valoko-
pio, ja "proxima". eihän siinä sitten muu auttanut kun kopioliikkeeseen ottaa passista 
kopiota. Saatuani kopiot, menin takaisin jonoon. Jonotusta puolisen tuntia. Nyt oli 
kopio valmiina joten tyytyväisenä vain passi ja kopio tiskiin. Sitten vaadittiin sairas-
vakuutuskorttia. No se oli minulla mukana joten esitin sen tyytyväisenä. Sama muori 
sano: kortista pitää olla valokopio. siinä vaiheessa ajattelin että "#?!", mutta ei autta-
nut. Taas kopioliikkeeseen ja otatin varalta, parit kopiot.. Uusi jonotus ja sitten kel-
pasi. Jonotusta yhteensä 1,5 tuntia, ja juoksua valokopioiden perässä yli tunti. Siitä 
se katkennut kylkiluu tykkäsi. Hankkisivat edes kopiokoneen terveyskeskukseen.  

    Sitten oli vuorossa apteekki, joita on täällä kun sieniä sateella. Taitaa olla euroop-
palaisesta sairasvakuutuskortista tieto hukkunut Atlantin aaltoihin tulomatkalla, 
koska vielä vaaditaan E111 lomaketta jonka uusi kortti on korvannut. Muutaman ap-
teekin jälkeen kortti kuitenkin kelpasi. Sielläkin tutkivat tarkkaan korttia peräkama-
rissa, mutta lopulta sain särkylääkkeeni. Lääkkeen hinta antoi hieman balsamia haa-
voihini, (terveyskeskuksen byrokraattiseen vastaanottojärjestelmään, ja sen töyke-
ään palveluun). Kahden viikon kuuri särkylääkettä kipuun 1,13€ 

  
pe. 13.5. Tänään kävimme selvittämässä auton ostoasioita. Meillä on mahdollisuus ostaa vain 

käytetty auto, koska ei ole resistanssia. Meillä on N.I.E numerot jotka on hankittu 
asunnon hankkimista varten. Olimme löytäneet hyvä ja vähän ajetun (4100 km) esit-
telykäytössä olleen Ford Galaxyn. Auto on varattuna meille tiistaihin saakka, jolloin 
voimme käydä koeajolla ja tekemässä mahdolliset kauppakirjat. 

  
ma. 16.5. Tänään se tapahtui. Kävin Riitan kanssa ostamassa Fordin. Rekisteröinti asiat ja pa-

pereiden hoito jäi jollekin asiointitoimistolle, joten ne saadaan parin kuukauden ai-
kana. Sen aikaa on voimassa tilapäinen rekisterilappu. 

  
pe. 20.5. Saaren päätiet alkaa tulemaan pikkuhiljaa tutuiksi. On kierrelty saarta ristiin ja rastiin. 
  



to. 26.5. Tutustumista saaren nähtävyyksiin ja pienempiin kyliin. 
  
27.5.-5.6. Tyttäremme Hanna lomaili luonamme, joten auringonottoa, retkeilyä ja shoppailua 

hieman yli viikko. 
 
 
Kesäkuu 2005 
 
27.5.-5.6. Tyttäremme Hanna lomaili luonamme, joten auringonottoa, retkeilyä ja shoppailua 

hieman yli viikko. 
  
ke. 1.6. Tänään ohjelmassa Teiden "valloitus". Liikkuminen Teiden viimeisellä 200:n metrin 

matkalle vaatii kirjallisen luvan. Hanna lähetti valokopion passistansa ennen tänne 
tuloa, joten kävin hakemassa luvat Santa Cruz:ista jo edellisellä viikolla. Lupamme 
salli oleskelun Teiden suojellulla alueella klo. 11:00 ja 13:00 välisen ajan. 

    Lähdimme liikkeelle Puertosta 8:30 Hissit aukeaa 9:00 joten pahimpien ruuhkien 
välttämiseksi olimme liikkeellä ja siten myös perillä hyvissä ajoin. Odotellessamme 
ensimmäisen hissin lähtöä, alkoi porukkaa ilmaantumaan, ihmisiä tuli busseilla ja 
henkilöautoilla. 

    Ensimmäinen hissikuorma purkautui n. 7 min matkan jälkeen hissin yläasemalle. 
Meillä oli aikaa n. 1:30 joten kävimme kävelemässä polkua joka vie alas Refugio de 
Altavista:an. Aikamme katselimme maisemia ja palasimme hissitasanteella muuta-
maa minuuttia vaille 11. Ilmoittauduimme portilla ajallaan, jotta jäisi riittävästi kii-
peämisaikaa. Laskimme että jos kerkeisimme olla huipulla puoli tuntia, niin hyvä ois. 
Porttivahti kysyi: Do you speak English? Hanna vastasi; yes. Sitten tuli litania eng-
lantia, jossa kerrottiin mitkä kaikki on kielletty huipulla. Nämä sanat sanottuaan val-
voja otti lupalappumme ja päästi meidät menemään. 

    Aloitimme kiipeämisen tasan 11:00 Loppumatkalle oli laavakivistä rakennettu jon-
kinlaiset portaat, joita pitkin oli "helppo" kävellä. Askelmien ollessa erikorkuiset ja 
ohut ilma (3500m) tekivät kiipeämisestä todella rankan. Tällä polulla jokainen kulkee 
oman kuntonsa mukaan. Kilpailua ei ole. Loppumatkalla hengähdystaukoja pidettiin 
jo lähes 10m välein. Sitten me vai huomasimme olevamme huipulla. Kello kertoi mei-
dän käyttäneen nousuun aikaa 21 min. Nyt meillä on aikaa katsella maisemia reilusti 
tunti. 

    Katseltuamme ja kuvattuamme maisemia ja toisiamme riittävästi, aloitimme laskeu-
tumisen. Laskeutuminen ei ole sen helpompaa, kun kiipeäminen, saattaa olla jopa 
hankalampaa. Kun palasimme portille oli vahdilla lupa lappumme jo valmiina kä-
dessä. Hän luki lappumme ja kysyi nimemme. Varmisti että kaikki lapussa mainitut 
henkilöt olivat tulleet alas, ja antoi lappumme pois. 

    Kun ylhäällä oltiin, niin ehdotin että käydään katsomassa toinen polku josta näkee 
Pico Viejon. Näköalapaikka josta vuorelle näkee sijaitsee muutaman sadan metrin 
päässä. Maasto vietti huomaamatta alaspäin, ja kävely tuntui kevyeltä, mukavalta ja 
helpolta. Katselut ja kuvaukset. Paluumatka yllätti. Vastamaata koko ajan, vaikka 
mennessä maasto tuntui "niin tasaiselta". Kaikki pantiin väsymyksen piikkiin. 

    Onnistuneen "huiputuksen" jälkeen palasimme hissillä alas ja sitten oli kahvin ja 
jäätelön paikka. Paluumatka oli rauhallista ajelua. Minä ajelin ja muut nukkuivat. 
Teide oli taas imenyt voimat kolmesta kulkijasta. 

  
ma. 6.6. Vaellussauvojen hankinta reissu Kauppakeskus La Villaan. Täällä on saksalaisilla 

tapana kävellä yhden vaellussauvan kanssa, joten sauvat myydään yksitellen, ei pa-
reittain. Ostimme neljä kappaletta sauvoja, koska me käytämme kahta sauvaa vael-
luksen apuna. 

  



ti. 7.6. Ajoimme autolla Anagan niemen kärken, Chamorcaan. Tarkoituksena kävellä reitti 
Chamorga - Roque Bermajo - Chamorga, ja samalla testata uudet sauvamme. Opas-
tuskyltti Chamorgassa ilmoitti kävelyajaksi 50min. Meidän vauhdilla ja maisemia kat-
sellen kului aikaa yli puolitoista tuntia. Polun loppuosassa on pieni viljelysalue, jonka 
jälkeen saavuimme pieneen risteykseen. Toinen polku vie ylös vuorelle, ja anagan 
niemen kiertoon, mutta me jatkoimme kohti rantaa. Pian saavuimme pienelle kappe-
lille, jonka pihalla pidimme pienen tauon. Ennen paluumatkaa kävimme vielä ran-
nassa jossa sijaitsi pieni satama aallonmurtajineen. Paluumatkalle satamasta läh-
dimme 14:30 Paluu Chamorgaan oli kiipeämistä ylämäkeen, joten auringon pais-
teessa, ja syvässä rotkossa kiipeäminen on todella lämmintä puuhaa. 

    Kahden sauvan käytöstä oli paljon apua. Saavuimme Chamorgaan 15:53 joten pa-
luumatkaan käytimme aikaa 1t 23min. Automatkaan Chamorgasta Puerto de la 
Cruz:iin kului vielä pari tuntia.  

  
to. 9.6. Tänään tutustuimme Esperanzan metsään. Aloitimme matkan La Lagunansta. 

Ajoimme tietä TF24 ylös Kohti Teideä. kunnes saavuimme puurajan yläpuolelle. Mat-
kalla pysähdyimme monella näköalapaikalla, ja kävimme tutkimassa piknikkipaikan, 
joka sijaitsee heti Esperanzan metsän alkuosassa. 

    Palasimme samaa tietä, mutta käännyimme tielle TF523 Qüimarin suuntaan, sillä 
tarkoituksemme oli käydä katsomassa "kuuluisat" Qüimarin pyramidit. Portilla 
saimme kokea turistirahastuksen ahneuden. Pyramidit oli aidattu kiviaidalla jottei niitä 
näe, ja sitten peritään kahdelta hengeltä lipuista 15 €. Me emme suostuneet sitä 
maksamaan. Pidimme hintaa liian kalliina kivikasojen katselemisesta. 

    Jatkoimme matkaa Gandelariaan. Siellä halusimme nähdä muinaisten 
Guantšipäälliköiden patsaat. Torin vieressä olevassa baarissa nautimme kahvit ja 
pientä purtavaa. Paluumatkan teimme vanhaa tietä ja Esperanzan kautta. 

  
pe. 10.6. Tänään ilma tuntui jo aamusta että lämmintä tulee, joten valitsimme vaihtoehdon 

jossa saamme olla varjossa. Otimme ohjelmaan projektin joka on odottanut parempia 
aikoja. Otimme ja heitimme asunnon entisen omistajan suihkuverhon pois, ja asen-
simme tilalle suihkukopin. Oikein mukavaa puuhaa kuumalle päivälle. 

  
ma. 13.6. Retkeily houkuttelee. Ajoimme Buenvista del Norte:n kautta Teno Altoon. Näkyvyys 

oli aluksi huono, sillä olimme pilvikorkeudessa. Patikoimme ylhäällä n. 1000m kor-
keudessa 2 tuntia. Kahvitauon jälkeen palasimme Buenavista del Norteen. Suunta-
simme auton kohti Punta de Tenoa. kilometritolpan 3 kohdalla on isot kyltit jotka il-
moittavat ajoluvasta, joka sallii ajon vain omalla vastuulla. Nyt siinä oli myös puomit, 
jotka esti ajon. Ylhäältä seinämistä oli tippunut jotain kiviä tielle ja niitä oltiin siivoa-
massa. 

    Jätimme auton tienvarteen ja jatkoimme matkaa jalkaisin. Menomatkalla jou-
duimme kulkemaan tunnelissa, jolla on pituutta n. 500m. Tunneli oli pimeä, ja meillä 
kun ei ollut taskulamppua mukana niin jouduimme väläyttämään kameran salamava-
loa, jotta emme törmäile seiniin. Kävellen pystyy katselee maisemia aivan eri tavalla 
kun auton ikkunasta katsellen. Pääsee kurkkimaan reunojen yli, joten korkeuden to-
della tuntee. Ennen Majakkaa alkoi perästä tulla autoja, joten kivet oli saatu raivatuksi 
pois tieltä. Punta de Tenon rannassa vietimme n. puolen tunnin tauon, ja lähdimme 
paluumatkalle. Paluumatkaan käytimme aikaa vähemmän koska maisemat oli kat-
seltu jo menomatkalla. Matkaa kävelylle 15 km. Päivämatka tälle päivälle n. 20km. 

  
16.6.-17.6. Lämpimän päivän ohjelmassa oli kierros rakennuskaupassa. Löysimme sopivan puu-

levyn, josta voisimme rakentaa baaripöydän. Seuraavaksi IKEA:an ja sieltä pari sää-
dettävää putkijalkaa ja pari baarijakkaraa. Pöydän kulmista pari piti pyöristää, ja sit-
ten olin valmis tutustumaan paikallisiin lakkaus aineisiin.  



    Kauppias möi pari purkkia, ja sanoi. Ensin tämä, ja kun on kuivunut, niin sitten tätä 
yksi kerros. Ensimmäinen aine oli sellaista jankkia, että pensselilevityksen kanssa oli 
hieman ongelmaa. Seuraavana päivänä päätin levittää toisen aineen lastalla, joten 
kävin sen kaupasta ostamassa. Aine osoittautui kuitenkin pensselillä levitettäväksi, 
joten sillä vaan. Aineen kuivuttua ruuvasimme jalakset paikalleen ja pöytä seinään 
kiinni. 

    Seuraavaksi purimme pari nojatuolia, jotka oli peruja entiseltä omistajalta. Puretut 
osat kannoimme roskiin, ja teimme tilaa kulmasohvalle, joka on seuraavana suunni-
telmassa. 

  
ti. 21.6. Ilman lämpötilan ollessa 26 astetta otimme ohjelmaan käydä kävelemässä reitin: Pu-

erto de la Cruz - Cafe Vista Paraiso, joka suuntautuu rannikkoa pitkin Puertosta itään. 
Aloitimme reitin Belairin pihasta klo. 10:50 ja saavuimme Bollullon rantaan 11:50 Kun 
laskeuduimme portaita uimarannalle, niin näimme portaiden vieressä pienen luolan 
johon oli tehty tikuista pieniä ristejä ja kiinnitellyt niitä kaikkiin mahdollisiin kiven ko-
loihin. Ristien tarkoitus on arvoitus, mutta luulen että ne liittyy jollain lailla paikallisten 
uskontoon. Pidimme rantabaarissa n. 20 min tauon. Sitten jatkoimme matkaa banaa-
niviljelysten ja meren välistä reunapolkua joka kulki välillä melkoisessa risukossa, 
mutta kuitenkin kunnollista polkua. Jonkin matkan kuljettuamme tulimme paikkaan 
jossa polku oli rikkoutunut niin pahasti että sitä ei voinut kulkea, ja polulle oli harkoista 
muurattu "ovi" joka esti kulkemisen. Muutimme suuntaa ja lähdimme rannasta ylös-
päin. Kuljimme pientä ja kapeaa barrancoa, kunnes saavuimme öljysoratielle. Sitä 
jatkoimme suuntaa jossa Cafe Vistan pitäisi olla. 

    Öljysora tie loppui rautaporttiin, jonka pääsi jalkaisin kiertämään. Portin takaa löy-
simme kiveen maalatun merkin joka kertoi Cafe Vista Paraison olevan jossain mä-
enpäällä, ja nuoli osoitti suoraan ylös. Aloitimme kiipeämisen 12:50 Olimme rinteen 
yläosassa klo. 13.11 Olimme kiivenneet ylöspäin n. 200m ja syke oli kiivennyt luke-
maan 162. Nyt on jäljellä vielä pienet portaat ylöspäin, ja 150 metriä öljysoratietä. 
Kaikkiaan noustiin lopulliseen korkeuteen 277m ja olimme perillä 13:20. 

    Jäätelö ja kylmä Fanta maistui taivaallisen hyvälle. Paluumatkan teimme teitä pit-
kin. matkaa n. 4 km. 

    Belairiin saavuimme 15:25 koko matkaan kului aikaa taukoineen 4t 35min. KCAL 
kulutus 825 (Polarin sykemittarin mukaan). Tämä päivä meni tälleen:) 

  
to. 23.6. Fiesta de sol on meidän Juhannusta vastaava juhla. Playa Jardin:in Rantaa oli ra-

kennettu suuri esiintymislava, ja muutama iso kokko. Kokot oli rakennettu Barranco 
de San Felipe:een vanhoista kuorma-lavoista, ovista, huonekaluista, kaapelikeloista, 
rakennuksilta tuodusta puujätteestä ja, sekä ihmisten poltettavaksi tuomia puisia ta-
varoita. Tämä on hyvä konsti päästä nurkissa pyörivästä puurojusta eroon. 

    Mekin lähdimme rannalle illan alkaessa hämärtymään, silloin oli jo menot hyvällä 
alulla. Muutama pieni nuotio oli jo sytytetty, mutta suurimmat odotteli vielä sytytystä. 
Olimme varanneet mukaan pienen pullon Cavaa ja kynttilän. Me olimme tulleet ran-
nalle viettämään 26-vuotis hääpäiväämme. Löysimme puiston kivikaiteelta vapaata 
tilaa, jossa sytytimme kynttilän ja korkkasimme Cavan. Siinä me sitten skoolalimme 
ja katselimme maailman menoa. Suuren kokon sytytystä katselimme viereisen baarin 
terassilta. Kokko oli suuri ja se kuumotti myös meitä, vaikka istuimme n. 30 metrin 
etäisyydellä. Kokon alkaessa hiljalleen hiipumaan, alkoi rannassa suuri ilotulitus. Kat-
selimme ilotulitusta, ja mietimme että kyllä on kivoja nämä paikalliset, kun järjestävät 
oikein ilotulituksen meidän hääpäivämme kunniaksi. Kotimatkalla kiersimme rannan 
kautta. Rantahiekalle rakennetusta kaljabaarista yhdet oluet, yhteensä 2€. Rannalla 
oli ihmiset rakentanee itselleen hiekasta ja liinoista picnic pöytiä, jotka oli toinen tois-
taan erikoisemmin koristeltu ja katettu. Väkeä oli niin paljon että piti tarkkaan katsoa, 
mihin jalkansa kävellessä asettaa. 



    Aamulla menimme katsomassa juhlinnan jälkiä. Yllätykseksemme huomasimme 
että kaikki oli siivottu. Kokot oli lähes kokonaan sammuneet, parissa paikassa nousi 
hieman savua. Kaljakioskit oli purettu ja viety pois. Esiintymislava oli lähes kokonaan 
purettu. Ihmisiä oli rannalla ottamassa aurinkoa, kuten normaalistikin. Lähes kaikki 
oli kun mitään erikoista ei olisi tapahtunutkaan. 

    Täällä jos jossain osataan juhlien järjestäminen. Kaikki järjestely tapahtuu nopeasti 
ja tehokkaasti. Tämä tehokkuus näkyy vain ja ainoastaan silloin, kun on juhlimisesta, 
tai niiden järjestämisestä kyse. Kaikki muut asiat on silloin "mañana" asioita. 

  
ma. 27.6. Tänään oli retkiohjelmassa vaikeakulkuinen retkikierros Teneriffan uloimmalla koillis-

reunalla. Matkaan lähdettiin Puertosta aamulla aikaisin, koska automatka Chamor-
caan kestää 1½-2 tuntia. 

    Kuljimme reittiä Chamorca - Tafalda - Faro de Anaga - Las Palmas - El Draguillo - 
Chamorca. Lähdimme liikkeelle Chamorgasta (500m) 11:30. Matka ensimmäiselle 
välietapille Montaña Tafaldalle (607m) oli pelkkää nousua, jossa kuljetaan barrancon 
reunaa ylöspäin 107m. Tafaldalle saavuimme jo 12:10. Pienen juomatauon jälkeen 
jatkoimme matkaa kohti Faro de Anagan majakkaa, joka vastaavasti sijaitsee 250m 
korkeudessa, joten vuorossa oli laskua oli 377m. Retken tällä osuudella näimme en-
simmäiset kynttiläneidonkielet (Arrebol), joita kasvaa ainoastaan Tenerifalla, ja siel-
läkin vain Anagan pohjoisrannikolla. Polku majakalle laskeutu 250 korkeuteen, ja 
sinne saavuimme 13:15. Majakka-alue oli aidattu, joten emme päässeet tarkemmin 
majakkaa tutkiskelemaan. Jatkoimme, vaan jatkoimme matkaa Seuraavaa etappia 
kohti, joka oli Las Palmas.  

    Alkumatka Las Palmasiin oli helppokulkuista ja hyvää polkua. 400-500 metrin jäl-
keen polku muuttui vaikeakulkuiseksi. Matkalla Las Palmasiin jouduimme kolme ker-
taa miettimään tarkkaan mihin jalkansa ja painopisteensä asettaa. Aikojen saatossa 
on tapahtunut polkujen vyörymistä, ja polku oli 0,5-1 metrin matkalla vain 20 sentin 
levyinen, ja matkaa alas oli paikoin yli 100m, ja kiertomahdollisuutta ei ollut. Polku 
Faro de Anaga - Las Palmas on rantarinteellä ja kulkee vaihdellen 100-350 metrin 
korkeudessa. Las Palmas:in kylä, jossa olimme 14:45 sijaitsi n. 100m korkeudessa, 
ja sellaisessa paikassa johon ei ole minkäänlaista tieyhteyttä. Lähin tie on meidän 
seuraavassa matkaetapissa El Draguillo:ssa. Meille jäi arvoitukseksi se, että miten 
siinä kylässä ruokahuolto hoidetaan. ja kuitenkin näimme talon pihalla muutaman ih-
misiä. Emme pysähtyneet Las Palmasissa juoma- ja välipalataukoa pitemmäksi 
ajaksi. 

    Seuraava etappimme oli El Draguillo. Las Palmasista lähdettyämme olimme taa 
nousuvoittoisella osuudella. Polkua noustiin yli 300m korkeuteen josta sitten aika-
naan laskeuduimme alas kylään. Kylässä olimme n. 15:30 ja 130m korkeudessa.  

    Viimeinen etappimme vaati jo hieman pitemmän tauon ja juomista sekä suklaata. 
Edessä on n. 900 metrin matkalla nousua 700m korkeudessa sijaitsevalle Cabezo 
del Tejolle, eli n. 570m. Draguillosta lähdettiin 15:55. Polku oli tiheän ja paikoin piik-
kivartisten pensaskasvuston seassa, joten kulkeminen oli hankalaa, ja hidasta. Käsi-
varret hieman naarmuuntuneina, ja monien  hengähdys- ja juomataukojen jälkeen 
vihdoin saavuimme huipulle. Huipulla polku risteyksestä pääsee jatkamaan kolmeen 
suuntaa, mutta me valitsimme polun Chamorcaan. Tässä vaiheessa matkaa jäljellä 
n. 500m. Loppumatkan kuljimme Laakeripuumetsässä, jossa näimme oikean "pu-
ron", jossa virtasi vettä ihan pikkuisen. kiva juttu näin kuivassa paikassa. Chamor-
caaan saavuimme 17:30. Olimme olleet retkeilemässä tasan 6 tuntia. polarin mittarin 
näyttäessä keskisykettä 127 ja kulutettuja kcal. 3136.    Paluumatkalle lähdimme 
17:45 ja saavuimme Puertoon n. 19:15 

  
ti. 28.6. Edellisen hiostavan päivän jälkeen päätimme lähteä katselee kauppoja, koska niissä 

on ilmastoinnit ja siten viileitä paikkoja. Kuinka ollakaan kun palasimme asunnolle, 



oli meillä liki 50m2 laminaattia matkassa. Taas on muutamalle päivälle ohjelmaa tie-
dossa. 

  
ke. 29.6. Laminaatin asennus alkoi aamukahvin jälkeen kahdeksan paikkeilla, ja jatkui iltaan, 

jotta saimme makuuhuoneemme nukkumakuntoon. Täällä aloitus on aikaa vievää 
puuhaa, koska täällä ei ole suoria seiniä, eikä suorassa kulmassa olevia nurkkia, 
kuten suomessa. 

  
to. 30.6. Asennus jatkui aamulla kahdeksan paikkeilla, ja jatkui taas ilta kahdeksaan. Nyt vas-

tassa eritasossa olevia seinä pintoja, ja samanlaisia nurkkia kun eilenkin. 
 
 
Heinäkuu 2005 
 
  Tässä kuussa vietetään Fiesta de Julio kuukautta. Kuukauden ajan on kaikenlaista 

tapahtumaa, ja tilaisuutta. Väkeä tulee läheltä ja kaukaa. Rantaan on rakennettu 
suuri esiintymislava, ja tivoli on myös pystytetty. 

    12. pv. on Fiesta de pescadores ( kalastajien suojelupyhimyksen juhla), jolloin pai-
kalliset tulevat vuorilta kaupunkiin, joten kalasatama täyttyy ääriään myöten. Kaikkia 
en edes tiedä mitä tulemaan pitää. 

  
pe. 1.7. Kun itselle tekee, niin "lakisääteisiä taukoja" ei tule niin valvottua. Työtä jatketaan niin 

kauan kun on tarvista. Kyllä valmistakin sitten tulee. Kolmannen päivän iltana on la-
minaatit lattiassa ja melkein kaikki listat paikoillaan. 

    Illalla kaupungilla Jazz konsertti, joten sielläkin käytiin, vaikka ei oikein kovasti olla 
jazzin ystäviä. 

  
la. 2.7. Kahdesta jääkaapista toisen on aika siirtyä syrjään. Kannoimme pienen kaapin par-

vekkeelle. Siellähän sille on käyttöä, jos sattuu tuleen helle, ja tarvitsee jäähdyttää 
juomia. 

    Jääkaapin paikalle ostimme uunin. Tähän asti olemme käyttäneet sellaista pientä 
grilliuunia, joten on aika siirtyä oikeiden kalusteiden käyttöön. 

    Kolmen päivän projektin päätteeksi menimme illalla kaupungille. Satuimme paikalle 
jossa esiteltiin 20 kandidaattia lähestyvän Fiestan kuningattaren valintaan. Niistä eh-
dokkaista joku sitten jossain valitaan. Ja tottahan kun jossain jotain tapahtuu, niin 
taaskin ilotulitettiin... 

  
su. 3.7.  Formulaa!!! 
  
ti. 5.7. Menin sähköliikkeeseen josta ostimme 2.7. uunin. Se tuotiin eilen. Siitä kuitenkin 

puuttui ritilä, joka on tärkeä kun tekee uuniruokia. Selitin että uunista puuttuu ritilä, ja 
menimme varmuudeksi kaupan uuniosastolle, ja näytin mitä olin vaille. Kauppias yritti 
selittää että siihen ei kuulu ritilää koska se on niin halpa uuni (190€) Katsoimme sa-
malla uunia joka maksoi 120€ ja siinäkin oli ritilä. Kuitenkin tekivät tiluksen, ja sanoi 
että torstaina saa tulla hakemaan. 

  
to. 7.7. Retki Barranco de Mascaan. Lähdimme liikkeelle aamulla klo. 8, jolloin saamme ai-

nakin aloittaa retkemme hieman viileämmässä ilmassa. Ajoimme Puertosta Mascaan 
Santiago del Teiden kautta, koska matka on sitä kautta nopein. 

    Mascasta starttasimme 9:35. Noin 20 min kuluttua saavuimme pienelle sillalle josta 
ylitimme Barrancco de Mascan. Sen jälkeen polku seurasi aluksi barrancon kaakkois 
reunaa, kunnes laskeutui hiljalleen alemmas ja kohti barrancon pohjaa. 10:25 saa-
vuimme liittymään jossa Barrancco Madre del Aqua ja Barrancco de Masca yhtyvät 
yhdeksi syväksi rotkoksi. Tästä eteenpäin polku seuraili barrancon pohjaa. 



Loppumatka oli välillä helppoa ja välillä vaikeampaa käveltävää. Välillä oli suuria kiviä 
kierrettävänä, ja välillä taas isoja kiviä joita pitkin piti loikkia. 12:10 saavuimme Playa 
de Mascaan. Yllätykseksemme siellä oli oikea hiekkaranta, ja mehän tietenkin ui-
maan. 

    Playa de Mascassa vietimme tunnin. Ensin uimme ja sitten söimme hieman evästä. 
Pienen hetken paistattelimme myös aurinkoa. 

    Paluumatkalle lähdimme 13:05. paluumatka eteni suunnilleen samaa vauhtia kun 
menomatkakin. Ilma oli kuitenkin lämmennyt, ja kun tuulta ei ollut, niin syvässä rot-
kossa ilma todella lämmin. Barrankon pohjalla virtasi pieni puro, johon tulee vesi jos-
tain vuoren uumenista. Vesi antoi meille vilvoitusta, sillä me kastelimme itseämme 
useaan kertaan. Paluumatkaan käytimme aikaa suunnilleen saman verran kun me-
nomatkaankin. Saavuimme Mascaan 15:45. Olimme käyttäneet koko matkaan aikaa 
taukoineen 6 tuntia 10 minuuttia. 

    Barrancon reunat pohjalta katsottuna ovat niin korkeita, että niitä on mahdotonta 
valokuvata silleen että kuvista näkisi niiden korkeuden, ja kuinka massiivisia ne on, 
joten ne pitää itse nähdä. Maisemat retkellä on niin upeat, että tämä retki ottaa mei-
dän tekemistämme retkistä paalupaikan. 

  
pe. 8.7. Menin uunikaupasta hakee peltiä, joka oli meille tilattu. Ei ollut Santa Cruzissa riti-

löitä, joten piti tilata jostain toiselta saarelta. Uuniosasto oli täynnä uuneja joissa on 
ritilä, mutta ei vaan voinut antaa sitä toisesta uunista. Tulee 15 päivän paikkeilla. Nyt 
meillä on uuni jolla ei voi tehdä mitään. 

  
la. 9.7. Seurasimme illalla kulkuetta josta emme olleen tietoisia, vaan osuimme oikeaan ai-

kaan oikeaan paikkaan. Tässä kuussa sattuu ja tapahtuu niin paljon ettei kaikkea 
ehdi näkemään. Kulkueessa oli jättiläisiä, samaba-yhtye ja Fiesta de Julion missi 
kandidaatteja lava-auton kyydissä. 

  
su. 10.7. Fiesta del Julio kuukauden ohjelmassa oli Illalla messun jälkeen juhlallinen kulkue 

jossa kuljetetaan SEÑOR DEL GRAN PODER DE DIOS patsasta. Kulkue lähti kir-
kosta messun jälkeen kiertämään kaupunkia. Välillä pysähtyen ilotulituksen ajaksi, ja 
jatkoi sitten matkaa. Suuri patsas painaa varmaan melkoisesti, joten taukoja oli sään-
nöllisin välein. Kun pysähdyttiin niin samalla myös ilotulitettiin. 

    Kulkueen jatkaessa matkaa, jo kolmatta tuntia, päätimme lähteä kotiin. Parvekkeel-
lamme kuulimme vielä ilotulitusten ääniä. Illalla hieman ennen puoltayötä oli nukku-
maan menon aika, koska seuraavana päivänä on puolelta päivin jälleen kulkueen 
vuoro. 

  
ma. 11.7. 0:20 Olimme juuri nukahtaneet, kun suuri ilotulituksen pauke herätti meidät. Kulku-

een loppuhuipennus oli alkanut. Kun patsas palaa kirkkoon silloin ilotulitetaan. Kuva-
simme ilotulitusta ikkunasta, koska se tapahtui aivan vieressä, Taoron mäellä. Jonkin 
ajan kuluttua alkoi kuulumaan paloauton ääni, ja auto auto kiiruhti kohti ilotulituspaik-
kaa. Meidän automme on parkissa Taoron mäen tien varressa, vaatetta niskaan ja 
katsomaan millainen palo on. Kun palosta ei ollut vaaraa autollemme, niin hereillä 
kun olimme, niin kävimme alakerran baarissa "aamuoluella" ja menimme jatkamaan 
unia. 

    Päivällä menimme jälleen katsomaan kulkuetta, joka oli eilisen iltakulkueen kaltai-
nen. Soittajia oli hieman vähemmän ja kulkureitti oli lyhyempi. Kun SENOR patsas 
oli saatu takaisin kirkkoon, alkoi kirkon pihalla taas ilotulitus. Pienempimuotoinen kun 
eilinen, mutta pauketta ja savua riitti. 

    Illalla oli Charcon aukoilla kansanmusiikkikonsertti jossa esitettiin paikallista kan-
sanmusiikkia. Mukana oli myös useita tanssiryhmiä, jotka esittivät omia tanssiesityk-
siään. 

  



ti. 12.7. Aamukahvin aikaan 8:30 paukkui kaupungilla jo ensimmäiset ilotulitteet. Nyt on ka-
lastajien suojeluspyhimyksen juhlapäivä. He aloittavat päivänsä 9:00 alkavalla Mes-
sulla. Satamaan on rakennettu Fiesta de Julion ajaksi pieni kappeli, jossa Messu 
pidettiin. Me menimme rannalle hieman jälkeen 9 ja kansaa oli sadoittain kuuntele-
massa Messua. Lapset olivat uimassa ja osa koristeli veneitä iltaa varten. Messun 
loputtua väki levisi ympäri satama-aluetta seuraamaan muita oheistapahtumia. Vie-
reisellä esiintymislavalla erilaiset laulu- ja tanssiryhmiä esittivät omia ohjelmanume-
roitaan. 

    Tähän päivää näytti liittyvän myös vesi aika voimakkaasti. Ihmisillä oli mukanaan 
vesipyssyjä, vesiruiskuja ja kaikenlaisia laitteita (jopa olutpurkit oli mukana) millä toi-
sia voi kastella. Tässä vaiheessa ymmärsimme miksi paikallinen nuoriso oli varus-
tautunut tähän juhlaan hihattomilla paidoilla ja uimahousuilla / shortseilla. Tarkoitus 
oli yksinkertaisesti vain kastella muita. Mitä enemmän vettä, sitä lystimpää oli. 

    Varsinainen tämän päivän päätapahtuma alkoi vasta 17:15, joten me poistuimme 
rannalta odottelemaan myöhäisempää iltaa. odotteleminen rannalla ei tuntunut 
meistä kovin järkevältä, sillä emme halunneet tulla kastelluksi vedellä tai (ulkoisesti) 
oluella. 

    Ilta Messu Alkoi klo 17.15 joten menimme kirkon luokse hieman ennen kuutta illalla. 
Kulkue, johon kuului kaksi patsasta lähti liikkeelle vähän yli kuuden ja suuntasi kul-
kunsa satamaan. Satamassa patsaita käytettiin satamakappelin edessä ja siitä ne 
sitten kuljetettiin rantaan ja siitä veneisiin. Pienempi patsas edellä ja suurempi pe-
rässä. Väkeä oli rannat ääriään myöten täynnä, ja lisäksi osa oli veneissä, ja osa oli 
kahlannut veteen odottelemaan.  

    Hetkellä jolloin patsaat siirtyi veneeseen vedessä olijat pärskyttelivät vettä ja hur-
rasivat. Savuefektejäkin käytettiin. Veneessä oli lopuksi niin paljon väkeä, että meni 
aikaa kunnes pääsivät lähtemään liikkeelle. Välillä jo näytti että vene "hörppää vettä". 
Veneiden poistuttua merelle, emme lähteneen katsomaan mihin asti venematka vie. 
Kansaa oli niin paljon että kulkeminen olisi ollut mahdotonta. Toinen patsas on ka-
lastajien suojeluspyhimys niin kulkue suuntasi merelle. Tarkoituksena saada kalas-
tajille suojelua seuraavakasi vuodeksi. 

    Olin hikoillut kuvanotto paikassani pari tuntia, joten olin suihkun tarpeessa. Kun 
onnistui kuvauspaikan löytämään niin siitä ei luovuta ennen kun tapahtuma on ohi, 
joten jouduin ottamaan kaikki kuvat kulkueesta satama-alueella samasta paikasta.  

    Illan alkaessa viilenemään oli aika lähteä suihkuun, ja vaihtamaan hikoiltu paita 
pois. Suihkun jälkeen palasimme kaupungille, ilman kameraa. Oli aika meidänkin 
osallistua juhlintaa. Kun pääsimme rantaan oli kulkue palannut jo mereltä, ja aloitta-
nut kaupunkikierroksen. Noin sadan metrin välein kulkue pysähtyi ja alkoi ilotulitus. 
Ilotulitus porukka meni kulkueen edellä. Raketit oli jo etukäteen jaettu merkattuihin 
pysähdyspaikkoihin, joissa ne sitten ammuttiin. Seurasimme kulkueen etenemistä 
muun kansan mukana yöllä liki pari tuntia, kunnes kierros loppui kirkkoon johon pat-
saat vietiin odottamaan seuraavaa esiintymistä. 

  
ke. 13.7. On lähes uskomatonta, miten täällä siivotaan aina juhlien jälkeinen sotku tehokkaasti 

pois. Ei täällä itketä, kuten Helsingissä, (luin nettilehdestä) että kuka siivoaa ja kuka 
maksaa. Juhlat kun on juhlittu, niin siivous autot tulee heti ja aamulla, kun ihmiset 
herää uuteen päivää, niin kaikki on siivottu, ja turistit pääsee puhtaille rannoille ja 
puhtaille kaduille kävelemään. Edellisenä iltana ja yöllä oli kaduilla paksut kerrokset 
kertakäyttömukeja, tyhjiä alumiinisia juomapurkkeja, sekä suuret määrät kaikenlaista 
muuta roskaa ja tyhjiä pulloja.  

    Me menimme puolen päivän paikkeilla katselemaa kaupungille ja kaikki oli kun mi-
tään juhlia ei olisi ollutkaan. kadut oli siivottu, ihmiset olivat rannoilla ottamassa au-
rinkoa, ja elämä oli palannut normaalin rytmiin. 

  



pe. 22.7. Lämmin ilmamassa on pysähtynyt Teneriffan pohjoisosaan, joten reilun viikon 
olemme vain totutelleet lämpimään ilmaa, ja yrittäneet pärjätä jopa yli 30ºC asteisen 
lämmön kanssa. Yhden ja kahden viikon lomailijat kylläkin nauttivat ilmasta ja viettä-
vät aikaa rannalla, mutta meillä jatkuva lämpimässä olo saa aikaan sellaisen oireen, 
että alkaa katsella varjopaikkoja. Näin on viikon aikana useasti käynyt. 

    Retkeileminen näin lämpimässä ei oikein houkuta, joten varasuunnitelmia pitää 
olla. Meillä sellaisia ovat pienet projektimme ja asunnon kunnostaminen. Nyt kun lat-
tiat on uusittu, baaripöytä rakennettu, sähköuuni laitettu ja uusi sohva tilattu, niin nyt 
on sitten pienen 63x90sm hukkatilan ottaminen hyötykäyttöön. Asunnossa ollut par-
veke on entisen omistajan toimesta joskus lasitettu, joten parvekkeen reunassa ollut 
nurkkaus on jäänyt toimettomaksi, joten otimme ja suunnittelimme siihen komeron. 
Valmiin sellaista ei saa, koska syvyyttä pitää olla 90 sm, joten se pitää itse tehdä. 
Tänään kävimme rakennuskaupassa tilaamassa levyt, jotka sahataan valmiiksi an-
tamiemme mittojen perusteella. Meille jää vain kasaaminen, saumanauhojen liimaa-
minen ja saranoiden asentaminen. 

    Rakennustarvikkeita ja työkaluja täällä on hyvin saatavilla, vaikka välillä tuntuu että 
suorakulmat ja vatupassit on kaupoissa vain koristeina. Puu on etupäässä sellaista 
tummasävyistä, jota täällä käytetään aika yleisesti. Myös vaaleampaa pohjoisen 
puuta on saatavilla, mutta se maksaa maltaita, ja kun paikallista mäntyä on tarjolla 
halvempaan hintaan, niin varastot on sen mukaisia. Puu on täällä suhteellisen arvo-
kasta, joten täällä on myynnissä listoja jotka on tehty sellaisesta materiaalista, joka 
muistuttaa kovalevyä, ja siihen pintaan liimataan jonkinlainen puujäljitelmä nauha. 
Kattolistoja tehdään myös uretaanista. Se on kevyttä ja hyvin "aaltoileviin" seiniin 
muotoutuvaa. 

  
ADSL Puhelinlaskun aika. Täällä ollaan samassa tilanteessa, missä suomessa oltiin n. 10 

vuottaa sitten. Lankapuhelinliittymä pitää olla jos haluaa laajakaistan. Kaikki liittymän 
tarjoajat käyttävät samaa Telefonican tekniikkaa, joten ottaa liittymän keneltä hy-
vänsä, on vaatimuksena lankapuhelinliittymä. Tämä systeemi tekee täällä ADSL liit-
tymästä kalliimman kun suomessa. Vaikka liittymän saa 29 eurolla tulee siihen vielä 
puhelimen perusmaksu, joka on n. 20-26 euroa (vaihtelee). Tämä aiheuttaa sen, että 
kilpailua ei ole, joten Telefonica porskuttaa yksinvaltiaana, ja määräilee yksin hinnat 
millä mitäkin palvelua myydään. Me jouduimme liittymän ottamaan, jotta saatiin laa-
jakaista, ei sillä juurikaan soitella. Viimekuussa puhelujen osuus laskussa 2,4 euroa 

    Yhteyden pito suomeen hoidetaan internetin kautta Skypellä, tai kuvapuhelut 
MSM:llä. Siinä kun menee samalla kuvat ja puhelut eikä se rajoita puheaikaa, niin on 
se kuitenkin hintansa väärti. Toivottavasti täällä seurataan suomen mallia, ja luovu-
taan lankaliittymä pakosta, jolloin hinnat mahdollisesti halpenee, kilpailu kovenee ja 
siten myös palvelut paranee. 

  
ma. 25.7. Kaappi projekti. Eteen tulee kaikenlaisia projekteja joissa tarvitaan sähköisiä työka-

luja, joten lähdimme La Villaan (ostoskeskukseen) ostamaan työkaluja. Al Campo 
niminen kauppa on myynyt pariin otteeseen sähkötyökalupakettia. Paketti sisältää 
niin paljon työkaluja että niillä tulee kotinikkari hyvin toimeen. Meidän epäonnek-
semme laatikot oli Puerton kaupasta loppuneet, joten ei kun auton keula kohti La 
Lagunaa, missä sijaitsee toinen saman ketjun kauppa. Sieltä saimme laatikon joka 
sisältää seuraavat sähkötyökalut: Porakone, akkuporakone, ruuviväännin, värinä-
hiomakone, kulmahiomakone, sähköhöylä. miniporakone, työkalupakki, kuviosaha ja 
sirkkeli. koko paketilla 2 vuoden takuu, ja maksoi alle 94 euroa. 

    Samalla reissulla haimme levyt jotka olimme tilanneet kaappiamme varten. Levyt 
oli valmiina kärryissä josta voimme viedä ne autoon. Autolle päästyämme aloimme 
tarkastaan levyjen kokoja samalla kun nostelimme niitä autoon. Huomasimme kol-
men levyn olevan väärän kokoisia, ja 4 levyä puuttui kokonaan. Palasimme kaup-
paan selvittämään asiaa. Se olikin melkoinen projekti, ja se piti tehdä infopisteen 



luona, sillä emme voineet mennä leikkaamoon, koska silloin olisimme joutuneet kul-
kemaan kassalinjan läpi, ja olimme sen jo kerran tehneet. Siihen tuli myyjää, kassa-
työntekijä, ja lopuksi levyn leikkaaja. Onneksi leikkaajalla oli tallessa lista jonka 
teimme silloin kun tilasin levyt, joten asian selvitys siitä oli lopuksi helppo, ja saimme 
4 levyä lisää. Saimme vielä apua levyjen kuljetuksessa autolle. 

  
ti. 26.7. Kaapin kasaaminen sujui lähes suunnitelmien mukaisesti, lukuun ottamatta paria mit-

tavirheestä aiheutunutta ongelmaa, joista selvittiin kuitenkin helposti. Suomessa tottu 
siihen että kun tilasi levyjä määrämitoilla, niin ne kans oli sen kokoisia mitä tilattiin. 
Täällä leikkausteline on seinällä pystyssä, ja siinä ne sahataan. Lisäksi leikkaus-
vauhti on kova, joten sahaus jälki, ja tarkkuus on myös sen mukaista. Meille siitä ei 
ollut paljon harmia, sillä meidän komero tuli kokonaisuudessaan upoksiin, vain ovet 
jäi näkyviin. Seuraavasta projektista (Keittiökaapin teosta) luovuttiin, koska levyjen 
leikkausjälki ei ole kelvollinen kalusteisiin jotka jää näkyviin. 

  
ke. 27.7. Tämän päivän osuus oli ovien magneettisalpojen asentaminen. Lisäksi peitimme yh-

den sivulasin parvekkeesta lastulevyllä, joten sen maalaaminen oli vielä tehtävänä. 
Kuten aina niin nytkin kävi että mopo karkasi hieman käsistä. Samaan sotkuun maa-
lasimme haalistuneet kappalaudat. Tietenkin kämpän siivoaminen on aina edessä, 
vaikka projekti olis kuinka pieni tahansa. 

  
to. 28.7. Tänään saimme se kauan odotetun ritilän sähköuuniimme. Tilaus kesti yli kuukauden 

ja vielä jouduimme maksamaan siitä 19 €. Melkoista huijausta kaupalta, kun ritilän 
pitäs kuulua sähköuunin vakiovarustukseen. Muissa uneissa se oli, mutta ei tässä 
jonka me ostimme. Nyt se meillä on, ja ei ole asiaa enään saman kauppaan. 

  
pe. 29.7. Puutarhapäivä. Kävimme Santa Ursulassa kastelemassa kukkia ja pensaita. Lupau-

duimme huolehtimaan erään suomalaisperheen puutarhaa heidän lomansa ajan, jo-
ten puutarhurina (Jardinéro) ollaan seuraavat 5 viikkoa. Ensimmäinen käynti odotutti 
bussia liki 30 asteen helteessä. Bussien piti kulkea 30 min. välein, mutta meitä se 
odotutti lähes tunnin. Yksi vuoro oli vissiin jäänyt ajamatta? Menimme La Orotavan 
kautta Santa Ursulaan, ja kastelimme puutarhaa kunnolla n. tunnin. Paluumatkan 
teimme kävellen. Kävelymatkaa kertyy n. 7 km. Tämän kun teemme 4-5 päivän välein 
niin tulee tuo liikuntapuolikin samalla hoidetuksi. 

  
su. 31.7. Formula-1 riemua? Tokihan me seuraamme tiiviisti Kimin ja muiden formulakuskien 

taistelua MM-pisteistä, sekä GP2 sarjan Kovalaisen ja Rosbergin taistelut. Täällä Te-
lecinco näyttää maksuttomalla kanavalla molemmat lähetykset, ja siitä olemme tie-
tenkin riemuissamme. Itse kisan seuraaminen ei ole sen kummempaa kun muualla-
kaan, ainut ero on siinä että selostajat on espanjalaisia, ja molemmat haluaa olla yhtä 
aikaa äänessä. Kisalähetyksen pääpaino on tietenkin Alonson tekemisten seuraami-
nen, ja haastatteleminen. Haastatteluihin Alonso tuntuu olevan valmis milloin vain, 
joten täällä kyllä pysyy kiitettävästi ajantasalla Alonson kommenteista ja lausunnoista 
(jos vain ymmärtää). 

    Huono puoli suomen lähetyksiin verrattuna on se, että ohjelma lähetys tuntuu ole-
van suunnattu vain ja ainoastaan espanjalaisille, ja vain espanjan kieltä taitaville, 
vaikka maassa on varmaan katselijoita (ainakin kaksi) jotka haluaa myös seurata 
omien suosikkiensa menestymistä, ja kommentteja. Saksalaiset seuraavat omilta ka-
naviltaan ja samoin tekevät monet muutkin kansalaiset, vain suomalaiset joutuu tyy-
tymään paikallisten lähetyksiin. 

    Espanjalaisille pitää kaikki käännökset selittää heti, niin muunkieliset lausunnot tul-
kataan lennosta, eli puhutaan päälle (kuten myös kaikissa elokuvissa joita TV tai te-
atterit esittää), joten alkuperäisestä lausunnosta ei saa mitään selvää. Lehdistötilai-
suudessa kuskien omalla kielellä antamat lausunnot huudetaan päälle kahden 



selostajan voimin silleen että sanastakaan ei saa selvää, lukuun ottamatta Alonsoa. 
Saattaapa käydä niinkin kuten tänään, että koko lehdistötilaisuutta ei näytetä. Johtu-
neekohan siitä että oma kilpailija ei ollut tilaisuudessa. Onneksi on netti, joten voimme 
turvautua mtv3 sivuihin ja lukea kommentit sieltä. 

 
 
Elokuu 2005 
 
to. 4.8. Olemme saaneet luottamustehtävän eräältä suomalaiselta perheeltä, joka lähti suo-

meen viiden viikon lomalle. Tehtävämme on käydä kastelemassa pihan kasvit ja nur-
mikko. 

    Tänään kävimme siellä jo kolmatta kertaa, ja nyt teimme matkan kävellen. Läk-
simme aamulla ennen kymmentä, jolloin aurinko ei vielä kuumottanut liikaa. Matkaa 
Santa Ursulaan on linnuntietä 4 km. Maanteitä pitkin kierrellen kilometrejä kertyy tu-
plasti. Kasteltuamme nurmikon palasimme Puertoon Bollullon rannan kautta, joten 
paluumatka piteni hieman, ja kokonaismatkaksi saatiin hyvän mittainen kävelylenkki, 
yli 15 km. Paluu tapahtui oikein lämpimissä merkeissä, sillä iltapäivän lämpötila oli 
kohonnut yli 30 asteeseen. 

  
ma. 8.8. Ostoksilla. Olohuoneen verhoja ollaan etsitty kohta pari kuukautta, joten päätimme 

laajentaa reviiriä ja lähteä tutkimaan kauppoja La Lagunaan. Bussimatka kesti n. 30 
minuuttia, ja päästiin suoraan kaupungin keskustaa. Tässä kaupungissa on niin pal-
jon autoja, että omalla autolla on turha lähteä, jos aikoo keritä muutakin kun parkki-
paikka etsiskellä. 

    Täällä on tapana viettää siestaa. Osa kaupoista viettää ja osa taas ei. Ne liikkeet 
jotka siestaa viettävät, on kiinni 3-4 tuntia parhaaseen ostosaikaan, joten on hyvä 
olla aikaisin liikkeellä jos mieli keretä kauppoihin ennen siestan alkua. 

    Heti 400 metrin päästä oli ensimmäinen kangaskauppa kohdalla, ja kas kummaa, 
meidän kaksi kuukautta etsimämme verhokangas oli siellä telineessä siististi rullalla. 
Tehtyämme kaupat poistuimme kaupasta ylen tyytyväisinä, olimmehan etsineet jo 
verhoja jo pitkään. 

    Edellisenä päivänä näimme lehdessä ilmoituksen mustesuihkutulostimesta, jota 
mainostettiin 62,40 euron hintaan, joten aloimme etsimään ko. liikettä. Puolen tunnin 
kiertelyn jälkeen osuimme jokseenkin vahingossa kaupan kohdalle. Täällä ei ATK 
kaupat ole niin hyvin varustettuja kun mihin on suomessa tottunut. Liikkeissä saattaa 
olla 1 tai 2 tulostinta näytillä. Tässä kaupassa niitä oli kuitenkin 6 kappaletta, joten oli 
mistä valita. Lehti-ilmoituksessa mainostettu Lexmark jossa on myös scanneri oli va-
likoimassa mukana, ja hinta oli hyllynreunassa 62,40 Varmuuden vuoksi kysyin että 
onko hinta tämä joka hyllyssä lukee. Kauppias meni kassan luokse ja naputteli jotain 
koneelle, ja sanoi sitten 72.60 tulostin jäi hyllylle ja me poistuimme kaupasta. Tuntuu 
huijaukselta kun ensin ilmoitetaan lehdessä oikein hinnan kanssa, mutta sitten hinta 
ei kuitenkaan ole se. Täällä on se huono tapa, että jotkut ilmoittaa hinnat ilman jotain 
veroa ja toiset taas veron kanssa. Ei tule luetuksi niitä kirpun kokoisia tekstejä, joita 
ilmoituksessa mahdollisesti on. Siellä se voidaan ilmoittaa onko vero mukana vai ei. 

    Tulostin kaupan mentyä "puihin" siirryimme La Lagunan kauppahalliin. Tarkoituk-
senamme oli löytää kardemummaa (cardamomo) jota kaupoista ei ole löytynyt. 
Olimme kuulleet että Lagunan kauppahallissa on maustekauppa, jonka valikoimissa 
on liki kaikkia mausteita. Kauppoja oli kaksi, ja molemmissa oli suuri valikoima kai-
kenlaisia mausteita. Täällä kaardemumma myydään kuorineen, joten se on ensin 
kuorittava ja sitten siemenet murskattava sopivan karkeeksi rouheeksi. Yritimme 
myös etsiä suolattomia pähkinöitä, jotka täällä tuntuu olevan maan alla. Pusseissa 
myydään pähkinöitä (kuten suomessakin), mutta niihin on enemmän tai vähemmän 
lisätty suolaa, mutta aina sitä suolaa on. Maapähkinöitä löytyy kuorineen, mutta ne 



on kalliimpia kun kuoritut ja suolatut, joten yritimme jospa kauppahallista löytyisi ir-
rallaan pelkkiä pähkinöitä, mutta ei. 

    Vielä kiertelimme kauppoja pari tuntia, ja jotain pientä tarpeellista tuli hankituksi. 
Kaiken kaikkiaan päivä La Lagunassa oli hyvä, koska siellä ilma oli paljon viileämpi 
kun Puertossa, joten paikkoja kierteli mielellään. Loppui se meidän vilpoinen päivä 
kun istahdimme bussiin 101 joka kierteli La Lagunasta sivuteitä pitkin Puertoon, jossa 
lämpötila oli liki 30 astetta. 

  
ti. 9.8. Ompelija tuli aamulla sovittuun aikaan, tasan 10:00 mutta hän onkin suomalainen. 

Poistimme vanhat verhot heti jotta pääsimme mittaamaan uusien verhojen pituuksia. 
Olemme vihdoinkin saaneet verhot työnalle, joten toiveena on saada ne vielä ikku-
noihin "ehkä" viikonlopuksi. Nyt olemme väliajan vain rullaverhojen varassa. Asun-
tomme on hieman kaljun näköinen, mutta sen kestää kun tietää että tilanne korjaan-
tuu kohta. 

    Sitten on vuorossa sohva. Se on tilattu 20.6 ja meille ilmoitettiin tilauksen yhtey-
dessä, että toimitusaika on 60 vuorokautta, joten kohta alkaa h-hetki olla käsillä. 
Olemme muutaman kerran jo meinanneet heittää vanhan sohvan pihalle, mutta TV:n 
katsominen keittiöjakkaralta ei oikein houkuttele, joten olemme siitä ajatuksesta luo-
puneet. Teemme sen sitten, ja näyttävästi, kun uusi sohva tulee. Vielä yritämme tulla 
toimeen pari viikkoa sohvalla, jonka tekijä tulisi "saattaa edesvastuuseen", niin epä-
miellyttävä se on. Lisäksi kangas jolla se on päällystetty on niin liukasta, että itseään 
pitää koko ajan nostella ylöspäin, jottei luisu lattialle. 

    Kohta koittaa päivä, jolloin asuntomme on sellaisessa kunnossa kun sen halu-
amme olevan. Sitten on aika pitää pienet "tuparit" 

  
to.11.8. Autoretkellä Anagassa. Olemme kierrelleet monta tietä ja mutkaa, mutta paljon on 

vielä teitä ja alueita joissa emme ole käyneet lainkaan. Jälleen otimme suunnan tut-
tuun Anagan niemeen. Siinä alueessa on jotain salaperäistä, ja kiehtovaa, sillä se 
vetää puoleensa uudelleen ja uudelleen. 

    Menomatkalla poikkesimme Pico El Ingles nimisellä näköalapaikalla, joka on 
Anagan niemen korkein paikka. Näkymät olivat myös sen mukaiset. 
 

    Tällä reissulla on tarkoitus tutkia mahdollisuutta aloittaa retki El Draquillosta. Sieltä 
menisimme Chamorcaan, ja Tafadan ja Las Palmasin kautta takaisin Draquilloon. 
Tässä olisi etuna se, että kun retken lopettaa, niin uimaranta on vieressä, joten on 
mahdollisuus käydä uimassa, ennen kotimatkaa. Lähtöpaikan välittömään läheisyy-
teen ei pääse autolla, joten kävelymatkaa tulee pari kilometriä lisää (maantietä) /sivu, 
mutta kävelemäänhän sinne ollaan menossa;) 

    Päiväkahvin jälkeen suuntasimme keulan kohti Tabornoa, joka on myös samalla 
alueella, mutta hieman lännempänä. Siellä on pieni kylä jossa muutama talo, kirkko 
ja koulu. Vieressä saaren "erikoisin" vuori, kun kartio pystyssä, korkea ja teräväkär-
kinen. Senkin ympäri on vaelluspolku, jota kulkemalla vuoren voi kiertää ympäri. 
Reitti on saksalaisten tekemässä Teneriffan polkukirjassa on merkitty mustana reit-
tinä, eli ei salli korkean paikan kammoa, eikä huimausta korkeista paikoista. Varmaan 
hieno ja jännittävä reissu. Joskus minä vielä kirjoitan omakohtaisen kokemuksen siitä 
reitistä päiväkirjaani. 

   Kellon käydessä jo pitkällä iltapäivää, me lähdimme kotimatkalla. paluumatka on jo 
tutumpi, sillä olemme ajaneet se jo useaan kertaan, mutta silti se vie aikaa puolitoista 
tuntia. On se niin mutkaista tietä. 

pe. 12.8. Tänään se tapahtui. Saimme kaksi kuukautta etsimämme verhot paikoilleen. Ompe-
lija soitti, ja ilmoitti verhojemme olevan valmiina, ja sanoi tuovansa kymmeneltä. 
Asuntomme on ollut paria pikku asiaa vailla valmis jo jonkin aikaa, ja nyt niistä toinen 
poistui. Olemme saaneet sellaiset verhot joita olemme itse toivoneet. Tähän asti 
olemme joutuneet katselemaan entisen asukkaan valitsemia pitsiverhoja jotka ei 



olleet ollenkaan meidän mieleen. Uudet verhot oli pikku "tupareiden" arvoinen juttu 
  

su. 14.8. Puutarhapäivä. Kävimme Santa Ursulassa puutarhaa hoitamassa. Ensin leikka-
simme nurmikon, ja sitten annoimme kastelulaitteen huolehtia koko puutarhan kas-
telusta. Paluu matkan teimme perinteisesti kävellen. Matkareitti alkaa jo olemaan sen 
verran tuttu, että se tuntuu joka kerta lyhemmältä ja lyhemmältä. Ainakin matka tun-
tuu kuluvan joutuisammin kun eka kerralla. Joka kerta kuljemme samaa reittiä, ja 
tutkimme kadun vierustan kukat ja pensaat. Lajeja on lukemattomia, eikä niitä kaikkia 
kukaan tunnista. Tänään kuitenkin huomasimme yhden kaktuslajin aloittavan kukin-
non. Kukat oli vasta aukeamassa, ja silti ne olivat liki 20 sentin mittaisia, joten kukista 
tulee isot ja mahtavan näköiset. Yhdessä palmulajissa, jota emme tunnistaneet oli 
aivan latvassa suuri valkoinen kukinto jonka kooksi arvioin ehkä noin 40-50 senttiä. 
Myös avokadot alkaa valmistumaan kävelyreittimme varressa, ne kylläkin on verkko-
aidan toisella puolella, mutta niidenkin kasvamista olemme seurailleet.  Oli taas so-
pivan mittainen päivälenkki, johon kuluu 5-6 tuntia kaikkineen ja tulee hoidetuksi 
myös se päivittäinen liikunta-annos. 

  
to. 18.8. Kauan odotettu vesisade alkoi aamuyöstä. Paula oli ollut kuulevinaan jopa ukkosen 

jyrinää, mutta salamointia ei ollut nähnyt. Kyllä me ollaan sadetta jo hieman odoteltu. 
Se helpottaa meidän puutarhan hoitoa Santa Ursulassa. Nyt voimme taas huokaista 
muutaman päivän, kun ei tarvitse mennä kastelemaan nurmikkoa. Minä en kylläkään 
tiennyt koko sateesta tai ukkosesta mitään ennen aamua. 

    Televisio näyttää päivittäin uutisissa miten Portugalissa metsä palaa. Täällä ei ole 
ollut metsäpaloja tänä kesänä, ja toivottavasti ei tule. Täällä on pahimmissa (kuivim-
milla alueilla) picknic paikoissa tulentekopaikat metsävartijoiden toimesta sulettu ja 
avotulen teko siten kielletty niillä paikoilla. 

    Illalla valvoin pitkään, koska Telefonica oli onnistunut taas sotkemaan ADSL yh-
teyteni. Meillä katkesi yhteys päivällä, eikä tullut takaisin. Windows ilmoitti viaksi sen, 
että palvelun tarjoajan kone ei vasta, ja tarkasta käyttäjätunnuksen, salasanan ja 
PPPoE asetukset, 

    Aamulla tutkin ADSL asetuksia, ja resetoin modeemin perusasetuksille. Sitten otin 
ja muutin manuaalisesti asetuksen vastaamaan Telefonican ilmoittamia asetuksia 
vastaavaksi. Kun ei auttanut, niin muutin asetukset Bridge tilaan ja silloin alkoi mo-
deemi pelittää. Tuntuu ihmeelliseltä, sillä Telefonica on minulle kirjallisesti ilmoittanut 
aikoinaan että asetuksen pitää olla PPPoE ja sillä se toimikin pitkään. Nyt se kuiten-
kin pitää olla Bridge IP. Tähän kyllä tottuu, sillä me ollaan maassa jossa kaikki on 
mahdollista, tai sitten ei mikään. 

 
 
Syyskuu 2005 
 
to. 1.9. Tänään ajamme autolla Buenavistaan ja jätämme auton sinne. Sieltä kävelemme 

Teno Alton kautta Mascaan. Retkeen varataan aikaa n. 10 tuntia. Mascassa oltava 
viimeistään 17.15 jolloin lähtee viimeinen bussi. 

    Saavuimme Buenavistaan 9 paikkeilla. Sieltä piti kävellä polun lähtöpaikalle noin 
30 min. Teno Puntoon johtavaa tietä. Lähtöpaikka sijaitsee vesisäiliöiden kohdalla 
paikassa jossa on Teno Punton tiestä varoittavat keltaiset kyltit. Paikalla on myös 
opastuskyltti, joka ilmoittaa retkiajaksi Teno Altoon 2 tuntia. Lähdimme polulle 9:35 
Heti alussa barranco haarautui kahteen, ja me valitsimme merkatun reitin joka oli 
oikealle vievässä rotkossa. Polku oli kivikkoista, mutta helposti kuljettavaa. Kun 
olimme nousseet n. 40 min. polku muuttui vaikeaksi, ja vaaralliseksi. Olimme taas 
paikassa jossa ei meidän ei pitäisi olla. Polku muuttui niin kapeaksi, että vaellussau-
valle ei ollut paikkaa rotkonpuoleisella reunalla josta olisi tukea ottanut. Jouduimme 
kulkemaan "nelivedolla" jolloin otimme molemmilla käsillä kiinni vuoren seinämästä, 



jotta pääsimme vaikeiden paikkojen ohi. Olimme jo ohittanee pari hankalaa paikkaa, 
joten paluu ei ollut enään mahdollinen. "Nelivedolla" selvisimme huipulle. 10:52 saa-
vuimme La Eran seremoniapaikalle, joka oli kivistä tehty ympyrän muotoinen paikka, 
jossa joskus on luultavasti pidetty jotain entisajan seremonioita. Olimme käyttäneet 
700M:n nousuun aikaa 1t. 20 min. 11:06 jatkoimme matkaa Teno Alton suuntaan. 
Ylhäällä polku muuttui hyväksi ja mukavaksi kulkea. Teno Altoon saavuimme 11:35 
eli kahdessa tunnissa. Samassa ajassa jonka kyltti lähtöpaikalla ilmoitti. 

    Teno Altossa pidimme juomatauon, ja 11:46 jatkoimme metkaa kohti Tabaibaa. 
Tenosta lähdettyämme kuljimme pätkän mukavaa metsäpolkua, kunnes nousimme 
niin ylös että kasvusto harveni, ja oltiin pilvikorkeudessa. Täällä ylhäällä menoamme 
seurasi vuohilauma, jota vaikeat polut ei millään lailla haitanneet. 

    Tabaiban vieressä sijaitsevalle näköalapaikalle saavuimme 13:10. Paikka sijaitsee 
vuoren harjanteella kahden korkeamman harjanteen välissä, joten tuuli puhaltaa lä-
hes aina. Pysähdyimme paikalla vain 5 min. ajaksi. Siinä ajassa kerkeää syödä ba-
naanin ja juoda hieman vettä. Tämän jälkeen nousimme vielä ylemmäs, ja olimme jo 
pilvien yläpuolella. Täällä ylhäällä polku haarautui Santiago del Teiden ja Mascan 
suuntiin. Näimme myös lentävän helikopterin suunnasta josta sitä ei läheskään joka 
päivä pääse näkemään. Valittuamme Mascan suuntaa johtavan polun aloimme las-
keutumaan kohti Mirador de Hildan näköalapaikkaa. Emme pysähtyneet näköalapai-
kalla, vaan jatkoimme suoraan kohti Mascaa, jonne saavuimme 14:40 Olimme käyt-
täneet koko matkaan hieman yli 5 tuntia. Matkoineen aikaa kului hieman yli 9 tuntia 

    Kokonaisuutena reissu oli hieno, mutta se 700 metrin nousu alussa jätti muuten 
hienoon päivään huonon muiston. Käymme joku päivä tutkimassa korvaavaa polkua 
Teno Altoon, jotta saataisi Teno Alton retken alkumatkasta miellyttävämpi, ja näin 
ollen sellaisen jotta sen voisi toistenkin kiertää. 

 
ma. 5.9. Suomalaisia saapui tänään pohjoisen kentälle liki 20. heidän joukossa oli myös hen-

kilö jonka puutarhaa olemme hoitaneet kesällä. Kävin hakemassa hänet, ja yöllä vielä 
etelän kentältä lopun perheen. Eivät onnistuneet saamaan paikkoja samalla lennolle. 

    Kuin sattuman kauppa, niin meidän taloyhtiön uima-allas remontti on osattu ajoittaa 
juuri oikea aikaan. Se alkoi nimittäin maanantaina.  

    Kuulimme myös, että kukot ja kanat jotka ovat häirinnee vuosikausia Puerton asuk-
kaita ja turisteja, jotka lomaileva Belairin viereisissä hotelleissa, olisi tänä kesänä hä-
vityslistalla. Olemmekin ihmetellyt miten on mahdollista, että tommonen kanala saa 
olla keskellä kaupunkia. Mielestämme se on terveysriski. Taloyhtiön nurmikkoalasta 
on asukkaiden käytössä 20 % ja loput kanojen ja kissojen. Parhaimmillaan kanoja ja 
kukkoja oli n. 40 kappaletta. 

 
ke. 7.9. Teneriffaa koettelee nyt helle-aalto. Paikalliset puhuvan sirocco tuulesta. Tuuli joka 

tulee Afrikasta, ja tuo oikein kuumaa ilmaa tullessaan. Tätä on jatkunut jo kohta vii-
kon. Tämän jokavuotisen ilmiön loputtua pitäisi tulla vesisateet jonka jälkeen ilma 
puhdistuu ja viilenee. Lämpötila on 30-35 astetta, joissakin paikoissa ylikin. Illalla 23 
aikaan on vielä 27 astetta. 

   
to. 15.9. Kärppien voitto Espoon Bluesista oli meille mieleen. Ottelua seurasimme kuuntele-

malla netin kautta. Kärppä-lippu odottaa kaapissa, jospa päästään sitä taas keväällä 
tuulettamaan.  

    Television ohjelma tarjonta ei ole kummoinen, ainakaan kun ei keiltä vielä osaa 
riittävästi. On kuitenkin yksi ylitse muiden. Operacion Triunfo. http://www.ot.tele-
cinco.es/  Ohjelma vastaa suomessa olevaa Idolsia. Täällä sitä näytetään joka päivä, 
ja TV kanavat satsaa siihen paljon aikaa. Kisasta pois tipahtaneet on kaikenlaisissa 
keskusteluohjelmissa mukana.  Meillä on omat suosikkimme ohjelmassa joiden puo-
lesta jännäämme. Torstai on pudotuspäivä, joten tänään putoaa yksi kilpailija pois. 



Jäljellä on sen jälkeen 6 kilpailijaa, ja ne taitaa olla sitten finalisteja. Emme tarkkaan 
tiedä kisan kulkua, mutta kuudesta finalistista viimeksi puhuttiin. 

    Talkoisiin tottuneena osaan aina nuuskia paikat joissa tehdään jotain remppaa. Nyt 
olen mukana yhdessä kylppäri remontissa. Täällä rempat tehdään lähes samoin kun 
suomessa. Kaikki talojen seinät on rakennettu harkoista, ja ne vaatii omat tapansa 
tehdä muutoksia. Kosteus-sulkuja ei käytetä, vesi eristeestä puhumattakaan. Vesi 
vahingot on yleisiä, ja ne ilmenee siten että alakerran kylppärin katon maali alkaa 
hilseillä pois. Niistä tulee yleensä maksuja. Täällä ei ole lattiakaivoja kylppäreissä. 
Vettä lasketaan vain kylpyammeissa, tai suihkuammeissa. 

    Suurin ero suomen remontteihin on se että täällä seinät ei ole mihinkään suuntaan 
suorakulmassa, ja se on hidastava tekijä ainakin laatoituksessa, ja myös kaappien 
asennuksessa. 

    Sähköasennukset on suorastaan naurettavia. Talo on rakennettu yli 40 vuotta sit-
ten, ja sähköjohtoina on käytetty johtoa jonka poikkipinta-ala on 0,5 luokkaa. Täm-
möisestä piuhasta tuli kylppäriin valot, pistorasian virta. Pistorasiasta otettiin vielä 
vesivaraajan lämmitys-sähkö. Kyllä olikin piuhat hieman kärynneet. Putkitukset on 
tehty ohuella putkella, joten oli vaikeuksia saada putkeen 3 kappaletta 2,5 mm2 kaa-
pelia. Osa putkista piti uusia. Asennustarvikkeita joita suomessa on käytetty vuosi-
kymmeniä täältä saa hakemalla hakea. 

 
ti. 20.9.    Lauantai iltana saatiin kylppärin monta päivää jatkunut purku ja tasoitustyöt siihen 

malliin, että laatoitus aloitettiin sunnuntaina, ja jatkuu nyt kolmatta päivää. Työ etenee 
hitaasti, koska nurkkien vinoudesta johtuen on kulma palat leikattava jokainen omilla 
mitoillaan. Lisäksi seinissä on syvennyksiä ja palkkeja, joiden alapinta tulee laatoittaa 
myös. Paula käytti eilen eka kertaa laattaleikkuria, ja hyvin onnistui.  

  
pe. 23.9.    Laatoitus on valmistunut vauhdilla. Paula leikkaa ja minä liimaan. Nyt on seinät 

alakierrosta vailla valmiit. Lattia hiottu ja tasoitettu. 
    Eilen sain luvan uusia myös lattian laatta. Edellinen laatoittaja oli leikannut laatat 

silleen että seinän viereen jäi sellainen 3-4 sentin tyhjä tila, joka oli peitetty saumaus-
aineella. Siihen olisi jäänyt niin ruma sauma, että se ei meille olisi kelvannut. Jos ei 
asunnon omistaja ei olisi uusinut lattiaa, olisimme Paulan kanssa tehneet sen "omilla 
rahoilla". Lattialaatta maksoi vain n. 5 € neliö. Kuitenkin siitä laatoituksesta jälkeen 
päin puhutaan, ja silloin myös mainitaan sen tekijä. En halunnut syytä niskoilleni huo-
noista lopputuloksesta, jonka lattiasauma olisi tehnyt. Huomenna pääsemme mittai-
lemaan, ja leikkailemaan laattoja. Päivät menee niin nopeasti. Aamulla kun lähtee 
rautakauppaan heti yhdeksän jälkeen kun ne aukee, ja menee remonttipaikalle, niin 
kohta huomaa että kello on jo ilta kuudessa tai kahdeksassa. Eilen käytiin laattakau-
passa illalla vasta hieman ennen yhdeksää. 

    Nyt on sitten vapaata ainakin huomiseen, joten katsotaan miten se saadaan kulu-
maan. Varmaankin hieman cervezaa. Eilen Dino-kauppa mainosti taas olutta 18c 
purkki (normaalisti 24c), joten parilla eurolla saa jo ison kassillisen. 

    Netin kautta kuunnellaan Kärppien pelejä. Sarjan alku on ollut aaltoilevaa, kuten 
ennenkin. Yksi peli onnistuu, ja seuraava menee penkin alle. Hieman ollaan hymyssä 
suin seurattu helsinkiläisten joukkueiden "menestyksestä". Kun oltiin viisi vuotta Hel-
singissä, niin kyllä siellä hehkutettiin ja ylistettiin aina Jokereita tai HIFK:ta aivan kyl-
timiin saakka. Joskus TV pelissä tuntui että selostajatkin oli puolueellisia pääkaupun-
kiseudun joukkueille. Eilen jo tuntui että näinköhän on valmentajan vaihto-viikko Jal-
liksella jo alkamassa :) Tämän illan peli vaikuttaa varmaan paljon? 

    Jos on suomessa joskus ollut puhetta että jääkiekkoa tulee liikaa, niin ei kannata 
murehtia. Kun ollaan jalkapallo-hullussa maassa, niin sitä ei voi millään välttää, 
vaikka kuinka yrittäisi. Kuudesta TV kanavasta kolme saattaa näyttää jalkapalloa. 

    Uutiset täällä puhuu myös jalkapallosta, ja kotimaan asioista. Kotimaan osuus on 
arvioni mukaan 95%, lisäksi näytetään hirveän paljon aivan paikallisia juttuja. esim. 



kun joku on tapettu, niin näytetään sitä taloa, ja haastatellaan naapureita, veljiä, van-
hempia, ja vaikka ketä sukulaisia. Mitään ei salata, joten kaikki kyllä tietää mitä on 
tapahtunut ja missä. En yhtään ihmettele jos ei Canarialaiset tiedä muun euroopan 
maiden asioista, vaan kotimaan asioista. Kun kerroimme Teno Altossa, että olemme 
suomesta, niin seuraavaksi meiltä kysyttiin, onko se kauempana kun Alemania 
(Saksa). Suomea käsittelevää uutista on nähty tasan yksi. Eukon kannon kilpailuista 
näytettiin pätkä, ja sekin siksi kun siellä oli joku kuuluisa ulkomainen koripallopelaaja. 

  
ke. 28.9.    Kylpyhuoneremontti on vienyt kaiken ajan niin että ei ole juuri ollut kylpyhuoneen 

ulkopuoleista elämää kolmeen viikkoon. Aikaa kuluu kun yrittää "pyöreänurkkaisesta" 
ja vinoseinäisestä huoneesta tehdä kulmikkaan, ja saada sen laatoitetuksi silleen että 
se ei muistuta Linnanmäen vekkulitaloa. Tänään remontti on siinä vaiheessa, että 
alkaa saumaus, ja päästään näkemään lopullista tulosta. Johan se nyt näyttää hie-
nolta, mutta saumaus tekee siitä lopullisesti valmiin. Torstaina tulee putkimies lait-
taan vesijutut, ja varaajan. Saumauksen jälkeen asennetaan pönttö, ja suihkukoppi. 
Maanantaina tulee asukkaat. 

    Kaupunki valmistautuu kovalla vauhdilla turistien tuloon. Joka puolella on puutar-
hurit töissä, ja palmuista karsitaan kuivia alaoksia pois. Kaupunkia yritetään siistiä 
silleen pintapuolisesti, jotta turistien on kiva tulla. Toki täällä on ollut jonkin verran 
turisteja koko kesän, mutta suuremmat ryhmät ja pohjoismaalaiset tulevat ensivii-
kolla. 

    Kahvi jota täältä saa kaupoista on maultaa, paahdoltaan tai jotenkin niin erima-
kuista kun suodatinkahvi johon suomessa tottunut. Se on niin hienoksi jauhettua, että 
on lähes pölyä. Maku on erittäin voimakas. On varmaan tarkoitettu sellaisen paikalli-
sen kahvin keittoon johon laitetaan yli puolet maitoa, ja paljon sokeria. Kun keittää 
aamukahvin 6 kupillista, niin riittää kun laitta kaksi mitallista kahvijauhoa. Lisäksi se-
koitan sen vielä Cappuccino jauhoon jotta maku hieman paranisi. Kun saimme Jor-
malta keväällä 8 pakettia Pauligin kahvia, niin meillä oli varsinaiset juhlat. Suomalai-
nen kahvi on aina tervetullut tuliainen, eikä vie kassissa paljoa tilaa. 

 
 
Lokakuu 2005 
 
ti. 4.10. Talvi painaa päälle ja täällä alkaa talviaikataulun mukainen elämä. Tänään kävimme 

ilmoittautumassa paikalliseen kielikouluun. Tarkoituksena on opiskella espanjalai-
sessa koulussa, espanjalaisen opettajan johdolla. 

    Kävimme myös ilmoittautumassa Teneriffan Suomikerhon jäseniksi. Jäsenyydellä 
saamme oikeuden käydä saunassa, ja osallistu suomikerhon pitämille espanjan kurs-
seille. Espanjalaiset kurssit on ma. ja ti. aamuina klo.10:00 Tämän myös ilmoitimme 
suomikerhossa käydessämme, sillä moni käy kahta kurssia, ja päällekkäiset aikatau-
lut estävät tämän mahdollisuuden. 

   Suomikerhon jäsenkorttiin tarvittiin kaksi passikuvaa, joten menimme valokuvaliik-
keeseen pyytämään passikuvia. Meiltä kyseltiin tarkkaan mihin niitä käytämme. Pas-
siin, "resitenttikorttiin" vai muuhun. Sanoimme että tarvitsemme vain tavallisia passi-
kuvia, koska emme tiedä mihin loput kuvat käytämme. Saimme värilliset kuvat. Ne 
kelpasivat meidän tarkoitukseen. 

    Nyt kun asuntoyhtiömme uima-allas on remontissa, jo toista kuukautta, kävimme 
kaupungin urheilukeskuksesta hakemassa luvat käydä lämmitetyllä kaupungin uima-
altaalla uimassa. 

    Tänään saapuu myös suomesta lento tuoden n. 60 suomalaista jotka tulevat tänne 
viettämään talvea. Heidän mukanaan tulee hieman Oraksen tekemiä osia, joita 
olemme odottaneet kylpyhuoneremonttiin. Kun putkimies on suomalainen niin osien-
kin tulee olla hyviä, ja kun suomalaiselle tehdään niin tehdään vain parhaista osista. 

 



pe. 7.10. Täällä eletään retkaisuhetkiä Triunfossa. http://www.ot.telecinco.es/ joka on Idols:ia 
vastaava ohjelma. Eilen ratkesi finalistit (3). Täällä se on niin suuri asia, että lähes 
joka TV-kanava ja keskusteluohjelma puhuu siitä. Jotkut kanavat jopa enemmän kun 
jalkapallosta. Myös lehdet kirjoittelevat siitä, mutta kukaan ei pääse haastattelemaan 
kilpailijoita, ennen kun he ovat pudonneet kisasta. Kaikki kilpailijat ovat asuneet koko 
ohjelman ajan, (yli 3 kuukautta) academiassa. Se on jonkinlainen musiikkiopisto (si-
säoppilaitos), jossa on kymmenkunta opettajaa. Lauluopettajaa, esiintymiskoulutta-
jaa ym. jotka kouluttavat kilpailijoita. Päivittäiset TV lähetykset ja http://mu-
sica.terra.es/ot/endirecto.shtml on ainut kanava opistosta ulospäin. Tällä varmiste-
taan kanaville valtavat katsojaluvut, ja erittäin pitkät mainoskatkot. 

    Kilpailukappaleista on kerätty CD jonka myyntiluvut on korkeita. Pari viikkoa sitten 
heille annettiin joku kultalevy, tai vastaava. Viime viikolla osallistujat kävivät ensi ker-
taa academian ulkopuolella levy-yhtiön järjestämässä levyn julkistamistilaisuudessa, 
ja silloinkin suuren turvamiesjoukkojen ympäröiminä. 

    Ohjelman formaatti on saman tapainen kun Idols formaatti. Alkukarsinta saman 
kaavan mukaan, ja jatkossa  välillä tuomarit, ja välillä yleisö äänestää osallistujia jat-
koon. Viikon aikana kaksi vähiten ääniä saanutta kilpailee seuraavalla viikolla säily-
misestä. Joka viikko putosi yksi kisailija pois. 

    Ohjelman taustatanssiryhmä on myös noussut suosiossa ylös. Ryhmä on tehnyt 
tanssin ohjelmaa varten ja se on täällä valtava hittitanssi. Myös niitä tanssikappaleita 
on levytetty, ja niitäkin myydään valtavalla mainoskampanjalla, ja tanssitaan kaikki-
alla. 

 
    Kylpyhuoneremontti on jumittunut putkimiehen töihin. Osa putkista tulee kulke-

maan katossa, ja panelointia ei voi tehdä ennen kun putket on paikoillaan. Nyt minä 
sitten pyörittelen peukaloita, ja odottelen. 

  
su. 9.10. Kolmas päivä jo menossa pelkkää odottamista. Kun 6.5 päiväkirjassani moitin pai-

kallisia työntekijöitä niiden hitaudesta ja ajasta jonka niitä joutuu odottamaan, niin 
silloin olin hyvilläni, että Teneriffalla on onneksi kaksi suomalaista ammattimiestä. 
Kirjoitinkin päiväkirjaani seuraavaa; Täällä on monella alalla suomalaista ammattitai-
toa saatavilla, mutta määrätyissä ammateissa ollaan vain paikallisten asentajien ar-
moilla. Nyt pitää perua hieman kehumisia. Kun joutuu odottamaan päivätolkulla teki-
jää, ja omat tekemiset vain odottaa ja odottaa ja odottaa, niin ei oikein tee mieli ke-
hua, vaikka asentaja ois kuinka suomalainen, päinvastoin. 

    Täällä on tapana aloittaa työt siten, että käydään tuomassa joitakin tarvikkeita ni-
mellisesti paikalle, jotta se näyttäisi siltä että työt alkaa just nyt. Sitten häivytään ja 
palataan kun entiset keskeneräiset työt on tehty. Siihen saattaa mennä päiviä tai 
viikkoja. Toiset sitten vain sitkeesti odottaa ja odottaa. Jotkut ei odota paria päivää 
enempää, ja tilaa toisen asentajan, jos jostain saa. 

    Täällä käytetään muovisia (harmaita) ja kuparisia putkia, sekä muovisia ja messin-
kisiä liittimiä. Komeroiden sisään ja allaskaapin alle tulee muovi ja näkyville paikoille 
kupari. Voi kun ois kromattuja putkia ja liittimiä, kuten suomessa.  

    Olen tähän ikään mennessä oppinut rakentamaan yhtä sun toista. Nyt pitää miettiä, 
että vieläkö on opeteltava putkiasennus, jotta vois välttää vastaisuudessa turhat 
odottelut.. 

  
ma. 10.10. Aamulla käytiin espanjan opiskelupaikalla katsomassa, joko opiskelu alkaa. Ei alka-

nut. Perjantaina pitää mennä uudelleen katsomaan mikä on tilanne. Hieman puhui-
vat, että saattaa olla niinkin että emme mahdu koko kurssille. Jotain lohtua tässä 
päivässä tuo se että putkimies saapui paikalle ja on ahertanut päivään, joten illalla 
saattaa olla vedet jo toiminnassa, ja päästään kattoa paneloimaan. 

  



ti. 11.10. Nyt alkaa loppu rutistus kylpyhuoneen remontissa. Illalla kävin katsomassa, ja vesi 
tuli ja meni, joten tänään on vuorossa katon panelointi, ja suihkukopin asennus. Kes-
kiviikkona tulee asukkaat, ja silloin tulee kaiken olla valmiina. 

  
ke. 12.10. Eilen tuli se meidän liki 4 kk odotettu sohva. Liikkeen miehet toi se sisälle asti ja 

laittoivat paikalleen. Ei siinä niin hirveesti ollut kasaamista. Kaksi osaa siinä on, mutta 
kuitenkin. Kasaamisen jälkeen maksoimme se loppuosan, ja sillä valmis. Sohvan 
mukana tuli samaa kangasta kun sohvassa. Sillä päällystämme ruokailuryhmän pen-
kit, jolloin saamme saman harmaan värin kaikkiin istuimiin. 

    Iltapäivällä kävin paneloimassa kylppärin katon ja asensin suihkukopin. Tänään on 
jäljellä silikoonin laitto saumoihin ja loppusiivouksen vuoro. Illalla tulee suomesta 
kämppään asukkaat viikoksi. 

 
 Ensi viikolla päästään taas tekeen retkiä. Tarkoitus käydä tutkimassa Teno Altoon 

meno. Pitää löytää helpompi osuus. Buenavista del Nortesta lähtevä reitti on liian 
vaikea, ja hieman vaarallinen. Lisäksi on Barranco Infierno, ja Ruta verde jotka on 
seuraavina ohjelmissa. 

 
    Kylpyhuone remontti on nyt siinä vaiheessa, että ensimmäiset asukkaat tulevat 

tänä iltana. Kuten aina niin nytkin kävi niin että kattolistat jäi laittamatta. Oikeastaan 
aika loppui kesken, koska jouduimme odottamaan putkitöitä 3 päivää. Viikon päästä 
lomalaiset lähtevät, ja sitten on vuorokausi aikaa seuraavien tuloon. Siinä välissä on 
listojen laiton aika. 

 
    Pari päivää on kaikenlaista pientä puuhaa. Talkooporukka on lupaillut, että sauna 

olisi valmis perjantaihin mennessä, ja päästään kylpemään. 
 
pe. 14.10. Eilen illalla valvoimme ja katsoimme TV:stä OT Triunfon 3 tunnin mittaista finaalia. 

Meillä oli oma suosikkimme Sergio, jonka puolesta jännitimme. Ensin kolmesta jäl-
jellä olevasta finalistista putosi viikon aikana vähiten puhelinääniä saanut pois. Kah-
delle jäljelle jääneelle avattiin uusi puhelinäänestys, joka kesti tunnin. Nämä tunnin 
aikana annetut äänet ratkaisi koko OT kilpailun voiton. Tasaisen äänestyksen tulok-
sena voitto tuli Sergio Rivero:lle 53,5 %:n äänillä, ja toi nuorelle 01.04.1986 synty-
neelle, supermarketin kassatyöntekijälle 300.000 euron pää-palkinnon. Lisäksi 8 pa-
rasta saivat myös uudet henkilöautot (Fiat). Olemme myös kuulleet että OT:n voittaja 
olisi Espanjan seuraava Erovision laulukilpailun edustaja, mutta sen aika näyttää. Nyt 
päättyi 15 viikon ohjelmamaraton jota olemme tiiviisti päivittäin, ja ennen kaikkea 
torstaisin seuranneet. TV täällä ei tänä aamuna muusta puhukkaan. Illalla tulee vielä 
TV:ssä joku konsertti jossa finalistit on mukana ja sitten ryhmä lähtee kiertueelle man-
ner-espanjaan. 

    Tänään on myös suuri hetki kun pääsemme saunaan. Suomi-seuran saunare-
montti on valmis ja kylpykunnossa. Naisten vuoro on 12-14 ja miesten 14-16. 

 
la. 15.10. Huomenna su. 16.10 jatkuu meidän retket. Aamulla suuntaamme El Palmariin. Tar-

koituksena nousta 300 metriä ylöspäin Teno Altoon, josta vielä parisataa metriä 
ylemmäs Baracán vuorelle, ja siitä vuoripolkuja pitkin Mascaan. Sieltä palaamme 
bussilla El Palmariin, jonne jätämme auton. Paluureitti ei ole vielä tiedossa. 

 
su. 16.10. Aamulla ajoimme El Palmariin, josta aloitimme retkemme. Tarkoituksemme oli löytää 

Teno Alto - Masca retkeen turvallisempi alkuosuus, kuin aikaisemmin tekemämme 
retki, jonka aloitimme Buenavistasta. Tämä reitti on hyvä, ja turvallinen. Onhan se 
ollut Teno Alton ainoa kulkureitti vuosikausia, aina siihen saakka kun maantie sinne 
valmistui. 



    Heti lähtöpaikalla hieman hämmästelimme kauheaa pauketta. Näimme joukoittain 
haulikkomiehiä Palmarin pelloilla, mutta emme tienneet mitä he metsästävät. Koiria 
oli suuri määrä, ja me juoksentelivat rotkoissa, ja miehet kyttäsivät haulikon kanssa 
rotkon reunalla. Metsästyksen kohde selvisi meille vasta kun saavuimme Tabaibaan. 

    Polku lähti El Palmarin keskustasta, joka sijaitsee n. 520 metrin korkeudessa. 
Nousu alkoi heti, koska Teno Alto sijaitsee n. 800 metrin korkeudessa. Reitistä sel-
viää Ilman mitään vaikeuksia, ja aikaa kului 1t. 30min. 

    Teno Altoon päästyämme huomasimme että siellä oli avattu myös toinen baari, ja 
jonkinlainen kauppa. Kesällä kun kävimme samassa kylässä, niin siellä oli avoinna 
vain yksi baari (Bar Teno Alto Venta), joten käytimme sen palveluja. Nytkään emme 
siitä tavasta luopuneet, vaan halusimme palkita pariskunnan ystävällisen kesäajan 
palvelun. Onhan se sama mistä sen Fanta purkin ostaa, sillä kaikki myy samaa tuo-
tetta. Baaria pitää iäkäs samassa rakennuksessa asuva pariskunta. 

    Pienen juomatauon jälkeen jatkoimme tuttua reittiä, ja määränpäänä oli La Tabaiba 
ja sen vieressä oleva näköalapaikka, joka sijaitsee Mascaan johtavalla tiellä. Matkalla 
on Baracán niminen vuoren huippu, joka kohoaa n. 1000 metrin korkeuteen. Nousu 
huipulle oli hieman kivinen, joten Paula jäi odottelemaan, alas, kun minä kävin hui-
pulla. Nousua oli n. 50 metriä. Aikaa minulla kului siihen 10 min. Visiitti ylös jäi lyhy-
eksi, koska alapuolelleni kertyi hetkessä pilviä niin, että en enään nähnyt alas polulle, 
jossa Paula odotteli. Palattuani alas jatkoimme matkaa, ja saavuimme La Tabaibaan 
13:50 Olimme käyttäneet matkaan Teno Altosta Tabaibaan 1t. 30 min. 

 
 Saavuttuamme Tabaibaan näimme metsämiehiä koirineen. Koiria oli liki kymmenen 

ja niitä lastattiin koirienkuljetus koppiin. Kopin pällä oli kaksi pientä kania. Täällä met-
sästetään kaneja, ja sitä on ravintoloissa ruokalistalla, ja kaupoissa myytävinä. 

    Paluumatka El Palmariin kesti n. 40 min. joten kokonaisaika retkeen 4 tuntia. 
    Hieman ennen Tabaibaa saimme niskaamme muutamia sadepisaroita. Mutta kun 

lähdimme kohti El Palmaria, alkoi sataan oikeesti. Olemme retkillämme kuljettaneet 
repussa sadepuseroita, koska säät vuorilla saattaa muuttua hetkessä. Nyt niitä pu-
seroita tarvittiin ensimmäisen kerran. Vettä tuli aivan oikeesti. Kun saavuimme Pal-
mariin, oli puseromme pinnasta aivan märkä, mutta hyvä pusero piti meidät kuitenkin 
kuivina, mitä nyt sortsit ja kengät hieman kastui. Vettä satoi koko paluumatkan, välillä 
enemmän ja välillä taas vähemmän. Kun kirjoittelen päiväkirjaani kello on 18:10 ja 
edelleen sataa, nyt kuitenkin hiljakseen. 

  
ti. 18.10. Tänään ajoimme Las Mercedeksen metsään. Tarkoituksena käydä kiertämässä Ruta 

verde (vihreä reitti). Sunnuntaina alkanut sade jatkui yhä. Vettä satoi kuitenkin siihen 
malliin että olisimme vain kastelleet itsemme. Vaihdoimme suunnitelmaa, ja pää-
timme ajaa Esperanzan metsään. Sen verran näimme Teiden huippua matkan ai-
kana, jotta saatoimme havaita huipun saaneen lumipeitteen näiden sateiden ansi-
osta. 

    Esperanzan metsässä kävimme katsomassa Patsasta joka on pystytetty paikalle, 
jossa edesmennyt Franco teki miehineen sotasuunnitelmansa ennen vallankaap-
pausta. Patsas on hoitamaton, töhritty ja oikein huonossa kunnossa. 

    Sieniä yritimme katsella, mutta muutamaa yksilöä enempää emme löytäneet, ja 
niitäkään emme tunnistaneet. Täällä kuulemma kasvaa sieniä, mutta ajankohta on 
muistaakseni paljon myöhemmin. Nyt on liian kuivaa. 

    Suomesta tuotu vesisuodatin on toiminut hyvin, ja nyt oli aika tarkastaa ja pestä se. 
Vesi on niin puhdasta, että 4 kuukauden aikana suodattimen pintaan oli tullut vain 
oikein ohut kerros jotain ruskehtavaa moskaa, jonka pesin pois. Nyt saamme taas 
juomakelpoista vettä muutaman kuukauden. Suodattimelle on ilmoitettu suodatus-
määräksi 25000 litraa, joten kaksi ihmistä juo sitä vesimäärää kauan. Emme ole pul-
lovettä ostaneet yli 4 kuukauteen, muuten kun retkille. Nyt kun on tottunut suodatetun 
veden makuun niin se on meidän mielestämme paremman makuista, kun pullotettu 



vesi. Tietenkin suodattimen laatu voi vaikuttaa veden makuun, mutta meillähän onkin 
suomesta ostettu suodatin. 

 
la. 22.10. Eilen illalla katselimme parvekkeeltamme n. 20 minuutin mittaista ilotulitusta. Se jär-

jestettiin Santa Ursulassa, jossa vietettiin Santa Ursulan viikkoa. 
    Tänään saimme erään suomalaisen mukana suomesta paketin, joka sisälsi kaksi 

pakettia Presidentti kahvia, josta Mikolle Euraan suuret kiitokset. 
    Paketti noutaessani kuulin että Teiden huipulle tarvittavien lupien jonottamisessa 

olisi jopa kuukauden jono, joten jos on henkilöitä jota suunnittelevat Teiden-retkil-
lemme tuloa, niin kannattaa olla ajoissa liikkeellä lupa-anomusten kanssa. 

  
ma. 24.10. Kävimme ilmoittautumassa Suomiseuran järjestämälle Espanjan kurssille. Aikaisem-

min ilmoittauduimme espanjalaiseen kouluun, mutta peruutimme sen ja valitsimme 
suomen kielisen opetuksen, koska aina tulee jotain kysyttävää, ja se onnistuu pa-
remmin suomen kielellä. 

    Äitini lomailu Teneriffalla jatkuu neljättä päivää, ja meillä ohjelmassa kierros saaren 
eteläosaan. Lähdimme matkaan aamupäivällä hieman jälkeen yhdentoista. Kier-
simme Buenavistan ja Mescan kautta Americakseen ja Teiden yli takaisin Puerttoon. 
Matkaa kierrokselle kertyy n. 200 km, ja aikaa kului liki 9 tuntia. Tässä ajassa nähtä-
vyyksien katseleminen on pintapuolista. Kuitenkin pysähdyimme Icodissa katsomaan 
"vanhaa puuta", jolle kerrotaan iäksi jopa 3000 vuotta. Tiedemiehet kuitenkin ilmoit-
tavat oman arvionsa olevan jossain 700 vuoden paikkeilla. Kun puussa ei ole mitään 
vuosirenkaita josta iän voisi määritellä, niin tarkkaa ikää ei pysty kukaan sanomaan. 

    Seuraavaksi ajoimme ylös Tanque nimiseen kylään, ja katselimme Garachicoa yl-
häältä käsin. Buenavistasta käännyimme Mascan suuntaan. Mascassa oli kaikki 
parkkipaikat täynnä, joten jouduimme siirtämään suunnittelemamme kahvitauon 
Santiago del Teideen.  

    Seuraavana pysähdyimme Americasissa. Kävimme tervehtimässä Yucca hotel-
lissa entistä työkaveriani, Timoa ja hänen vaimoaan, jotka olivat viettämässä Timon 
50v. päiviä. Paluumatkan teimme Aronan, Vilaflorin ja Teide kautta. 

 
ti. 25.10. Olin jonottamassa lupia, joka vaaditaan kun haluaa käydä Teidellä, ja siellä aivan 

korkeimmalla huipulla. Lupia myönnetään ainoastaan kansallispuiston toimistossa, 
joka sijaitsee Santa Cruzissa. Saarella käy turisteja paljon, ja jonot lupatoimistossa 
sen mukaiset. Minun luvanhakumatkaan kului bussimatkoineen aikaa yli 3 tuntia, 
vaikka hoidettavana ei ollut muita asioita. 

  
ke. 26.10. Saimme toisen lähetyksen suomalaista kahvia. Paulan veli oli laittanut työkaverinsa 

matkaan pari pakettia Pauligin Juhla Mokkaa. Nyt meillä on tilanne sellainen, että 
kahvivarastomme riittää jouluun saakka. Jouluna tulee omat lapsemme tänne, joten 
silloin saadaan täydennystä kahvivarastoomme. Kesällä piti tehdä tuttavuutta paikal-
lisen kahvin kanssa. Siinä on erittäin voimakas paahto, ja oikein hieno jauhatus. Baa-
reissa olemme sitä joskus juoneet, mutta kotona keitämme suomalaista kahvia.  

  
ma. 31.10. Eilen illalla aloin hieman huolestumaan Paulasta. Kun TV näytti jalkapalloa, niin hän 

jopa hurrasi hyvin tehdylle maalille. Näinköhän aika alkaa tehdä tehtäväänsä, ja siir-
tää meitäkin jalkapallon kannattajiksi. Hieman olimme vahingon iloisia, kun muutama 
päivä sitten Deportivo voitti Real Madridin. Onhan Realin joukkue täynnä huippukal-
liita jalkapalloilijoita. 

    Hieman ikäviäkin uutisia tuli illalla, kun bussiturmassa Teneriffalla sai surmansa 
muistaakseni kolme ruotsalaista turistia. Bussi oli menossa lentokentällä, ja turistit 
palaamassa kotiin. 



    Aamulla kuulimme TV:stä että Espanjan kuningas perheeseen on syntynyt tyttö. 
Siitä on nyt sitten TV näyttänyt lähes koko päivän ohjelmaa. On kaiken nimistä kes-
kusteluohjelmaa, joissa puhutaan vain  kuningasperheen uudesta tytöstä. 

    Aamupäivällä aloitimme myös espanjan opiskelun. Käymme kerran viikossa tun-
nilla, ja muun ajan sitten "opiskelemme" kotona:) Luulen että aika tästä eteenpäin 
kuluu vauhdilla, ja käy niin että ensi sunnuntaina illalla huomaa että viikko mennä 
vilahti, ja läksyt on tekemättä. 
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ke. 2.11. Päivä Teidellä. Aamulla menin bussiasemalle hyvissä ajoin, mutta jonossa oli jo yli 

40 ihmistä ja suuri määrä polkupyöriä. Kaikki oli menossa Teidelle, tai ainakin ylös 
vuoristoon. Kun Puertosta menee vain yksi bussi päivässä, niin se on sitten myös 
täysi. Edellisellä kerralla oli sama tilanne, mutta silloin oli laittaa toinen bussi lisäksi. 
Kuski kävi kysymässä, mutta ei ollut vapaata bussia. No kyytiin mahduin, mutta sei-
somapaikalle käytävään. Lähdön jälkeen on muutama pysäkki joissa bussin pitäisi 
ottaa matkustajia. Bussi kylläkin pysähtyi, mutta ketään ei otettu kyytiin. Pysäkeille 
jäi reilusti yli 10 ihmistä. Ainahan pelkän matkan voi yrittää tehdä seuraavana päivänä 
uudelleen, mutta jos olisi ollut hankittuna lupa Teiden huipulle, niin sitten tilanne olisi 
huono, koska lupa on päiväkohtainen. Teiden vuoroon pitäisi laittaa varabussi, jotta 
kaikki halukkaat mahtuisi kyytiin. Paluumatkaa helpotti se että osa pyöräilijöitä tuli 
alas polkemalla, ja siten bussissa oli hieman enemmän. 

    Meitä onnisti kuitenkin se että päästiin ylös. Lauantaina oli ollut sen verran kova 
myrsky, että  hissit ei kulkenut. Hissilipun hintoja olivat kesästä nostaneet kahdella 
eurolla. Edestakainen lippu nyt 22€ 

  
pe. 4.11. Tänään juhlii 50-vuotis päiviään Muhoksella entinen naapurini Jukka Körkkö, joten 

oikein kovasti onnitteluja sinne Vehnäkujalle. t. Mikko ja Paula.  
   
la. 5.11. Suomi seura ja ev. lut. seurakunnan yhteiset myyjäiset Belairissa. Eilen Paula kävi 

leipomistalkoissa ja rypytti 140 karjalanpiirakkaa. Täällä on pari päivää ollut hieman 
viileämpää, kun normaalisti. Vettä saatiin oikein kunnolla. Eilen kun kävin saunassa 
Xipana Parkissa, niin uima-allas baaria ei oltu edes avattu, koska ketään ei ollut al-
taalla. Saunojat kyllä ui. 

  
su. 6.11.  Tänään on vuorossa jälleen autoilukierros saaren eteläosaan. Nyt on sadellut parina 

päivänä, joten märät vuoristopolut ei houkuta. Kun saaren eteläosaan mennään, niin 
Masca on paikka jota ei voi pysähtymättä ohittaa. 

    Onkiminen on opettelussa tulevilla viikoilla. Ensin on opeteltava tekemään syötti-
taikinaa, ja sitten vielä sen käyttö. Pitää mennä rantaan oikein läheltä seuraamaan 
miten sillä taikinalla oikein ongitaan ja kuinka paljon sitä siihen koukkuun laitetaan. 

    Talven aikana tulee Puertoon lomailemaan pariin otteeseen oikeita kalamiehiä, jo-
ten onki varusteineen pitää saada kuntoon, ja syötit valmiiksi. 

   
ma. 7.11. Kuten viikko sitten kirjoitin, niin aika kuluu nyt kun siivillä. Tänään oli jo toinen espan-

jan tunti ja lukeminen jäi viime hetkiin. Jotenkin vain aika vierähti:) 
    Eilen olimme Mascassa ystäviemme kanssa katselemassa maisemia. Aikaisem-

milla retkillä olemme nähneet Tenon vuoristossa paljon vuohia jotka syövät vuorten 
rinteillä hyväntuoksuista ruohoa, ja kasvustoa. Meistä siellä tuoksuu joku timjami, tai 
sellainen vastaava. Juttelimmekin yhdellä retkellä, että vuohenliha täällä on varmaan 
hyvänmakuista, kun syövät tämän tuoksuista ruokaa. No nyt me sen sitten mais-
toimme, ja hyvää se olikin. Lihapalat oli kylläkin keitetty luineen, ja itse syötävää lihaa 



oli huomattavasti vähemmän, miltä annos aluksi näytti. Koko komeus tarjottiin ryppy-
pottujen ja hyvänmakuisen kastikkeen kera.  

  
ke. 9.11. Nyt on sitten autohuoltokin koettu paikalliseen tapaan. Kaikki meni kuten ilmoitettiin. 

hieman ihmetyttää täkäläinen systeemi, jossa merkataan päivämäärä milloin auto pi-
täisi viedä huoltoon. Ensimmäinen huolto oli tehty ennen kun hain auton. Kilometrejä 
oli mittarissa hieman yli 4000, ja se merkattiin 15000 km:n huolloksi. Papereihin mer-
kittiin seuraavaksi huoltopäiväksi 29.9 ja öljyn vaihtoväliksi 5000km. Varasin ajan ku-
ten papereihin oli merkitty. Huoltomies hieman ihmetteli erikoista merkintää, koska 
edellinen huolto oli tehty 4000 km aikaisemmin. Merkattuaan tietokoneelle tiedot mi-
nusta ja autosta leimasi hän huoltokirjan ja merkitsi tämän huollon 30000km:n huol-
loksi, vaikka mittarissa on 8500 km. Kaikki meni samalla tavalla kun suomessakin, 
mutta eniten minua ihmetytti se että hän kysyi minulta passia, ja sitähän minulla ei 
sattunut olemaan mukana. Ilmoitin hänelle oman N.I.E. numeroni ja se tuntui kelpaa-
van. Seuraavalla kerralla huoltoon mennessä pitää yrittää muistaa ottaa passi mu-
kaan:)  

    Seuraava huolto on 45000km:n huolto, joten minulla ei ole harmainta aavistusta 
milloin minä auton seuraavaan huoltoon veisin. Öljyn vaihtoväliksi ilmoitettiin 
5000km. 

    Viikolla saimme tuntumaa paikalliseen sairaala elämään. Eräs ystävämme oli sai-
raalassa, ja kävimme häntä katsomassa. Kahden hengen huoneessa oli viereisellä 
vuoteella joku paikallinen naispotilas, jolla kävi paljon vieraita. Täällä näyttää olevan 
tapana että koko suku tulee vierailulle kerralla. Siellä sitten pidetään sukukokousta, 
ja syödään eväitä. Röyhkeimmät käyvät jopa potilaille tarkoitettua wc/suihku tilaa. 
Kyllä on sairaalahygienia kaukana. Sitten kun alkaa väsyttämään, niin mennään sai-
raalaan baariin paukuille, ja tullaan kohta takaisin ja taas jaksetaan. Väkeä oli ollut 
niin paljon että osa oli istuskellut ystävämme puolella, kun ei ollut sopinut samalle 
puolelle huonetta muiden vieraiden kanssa.  

  
la. 12.11. Tänään veimme kaksi suomalaista Chamorcaan vuoristoretkelle. Perjantaina minulle 

soitettiin ja kysyttiin olisiko meillä tarjota vuoristoretkeä lauantaille. Yhdelle suoma-
laispariskunnalle oli käynyt niin että bussi ei tullut hakemaan ja  retki jäi tekemättä. 
Me päätimme viedä heidät 5 tunnin vuoristo retkelle. Lähdimme aamulla 8:00 liik-
keelle ja olimme Chamorcassa hieman ennen kymmentä. Retken teimme hieman 
tuulisessa säässä, mutta hyvällä mielellä, hitaasti kiiruhtaen ja itseämme väsyttä-
mättä. Retkeen käytimme aikaa 5 tuntia, ja paluumatkaan muutaman kuvaustauon 
kanssa saman verran kun menomatkaan. Kotiin saavuimme 17 paikkeilla. 

 Tällä viikolla kiitämme syvään Pauligin työntekijöitä, jotka tekevät hyvää kahvia, ja 
ennen kaikkea kahta Teneriffalla lomailevaa Pauligin työntekijää, jotka toivat tulles-
saan meille kaksi paketti Presidentti kahvia. Toinen paketti peräti Joulukahvia. Sen 
me säästämme jouluksi, ja nautimme sitä sitten kun meillä on koko perhe koolla jou-
lua viettämässä. 

  
 
ma. 14.11. Puhelinsoitto herätti meidät kahdeksan aikaan. Meiltä tiedusteltiin retkeä Teidelle ja 

El Palmariin. Puhelun ansiosta onnistuimme näkemään aamu-uutiset, jossa kerrottiin 
suomen koulutusjärjestelmästä, ja sanottiin se olevan paras koko euroopassa. Täl-
laisia uutisia on kiva katsella, ja sivistäähän se "hieman" paikallista väestöäkin. Täällä 
paikalliskanavilla ulkomaan asiat (jalkapalloa lukuun ottamatta) ovat todella harvi-
naista "herkkua".  

    Täällä on myös asioita joissa ollaan parempia kun suomessa. Nyt kun on päästy 
viini ja vesi kulttuurista pois, ja huomattu että kalsiumin tarve kasvaville lapsille on 
tärjkeää, niin maitotuotteiden jalostus on täällä todella hyvä. Olen monesti kehunut 
että täällä saa parempia juustoja ja yoghurtteja kun suomesta. Juustot ovat todella 



hyviä, ja valikoimaa riittää, sekä laadulla ja hinnalla mitattuna. Tarvitsee vain olla 
rohkea ja maistella niitäkin jotka eivät päällepäin näytä kovin houkuttelevilta. 

    Niin on Teneriffa kaukana espanjasta, että Esperanzan metsätien varteen on graf-
farit erääseen kylttiin spraymaalilla kirjoittaneet: Canaria no es España (kanarian-
saaret ei ole Espanjaa). Siinä kirjoittajat ovat aivan oikeassa, sillä täällä ollaan niin 
omissa oloissa ja määrätyissä asioissa lähes 5-6 vuotta "jäljessä" muusta euroo-
pasta. Esim. Täällä on nyt huomattu että lapsilla voi olla ruoka-allergioita, ja vielä 
erilaisia. Se vaatii erilaisia ruoka-annoksia kouluissa, ja päiväkerhoissa. Tämä on 
suomessa tiedetty jo 20 vuotta.  

    Pari päivää sitten lueskelin satelliitti tietoutta hieman koska täällä ollaan Joulukuun 
alussa siirtymässä digi-lähetyksiin. Törmäsin sivuun jossa oli lueteltu euroopassa nä-
kyvät vapaat digitaali TV kanavat, ja kuinka ollakkaan. Muilla euroopan mailla oli tar-
jota vapaita kanavia vaikka kuinka, mutta "tietotekniikkamaa" suomi ei lähetä mitään 
muuta kun radiolähetystä. Eipä silti, että minä kaipaisin suomalaisia kanavia, mutta 
jääkiekko otteluista on kiva joskus kuunnella selostuksia. Onneksi voimme seurata 
niitä netin välityksellä, joten ajan tasalla pysytään. 

  
ti. 15.11. Vietimme päivä El Palmar - Masca reitillä. Ilma oli oikein hyvä. Hieman pilvinen ja ei 

liian lämmin. Ylhäällä vuorilla sää vaihteli sen mukaan olimmeko aukealla paikalla, 
vai suojaisassa paikassa. Jouduimme hieman vuorottelemaan tuulivaatteiden 
kanssa. Matkaan käytimme aikaa 5,5 tuntia, ja paluumatkan teimme Santiago del 
Teiden kautta, ja kävimme katselemassa Icodin vanhaa Traakkipuuta. 

  
ke. 16.11.  Olen ollut pari päivää pienen flunssan kourissa. Kurkku tuntuu kuivalta, ja nenä hie-

man tukkoiselta. Paikallisilla on täällä tapana ajella autolla ikkuna joko auki tai, sitten 
hieman raollaan. He eivät ilmastointia käytä, vaikka se autossa on. Kun meillä nyt on 
autossa ilmastointi, niin olemme sitä käyttäneet. Olen istunut kolme päivää autossa 
viikon aikana, ja se "viileä" mukavuus taitaa nyt kostautua. Ilmastointi kuitenkin ai-
heuttaa jonkinlaista huomaamatonta vetoa, joten tässä sitä nyt sitten flunssalääkettä 
otetaan. 

    Taloyhtiön uima-allas remontti on edistynyt erittäin hitaasti. Isännöitsijällä on omat 
suosikkifirmat (tai sukulaisfirmat) joita se käyttää remonttitöissä. Minä epäilen vah-
vasti että mitään tarjouskilpailuja ei ole käyty. Uima-altaan ympärillä ollut nurmi on 
poistettu ja se korvataan laatoituksella. Ensin alle piti tehdä sellainen 5-10 senttimet-
rin paksuinen laatta, joka lopuksi laatoitetaan. Työn edistyminen on todella hidasta, 
ja päivän aikana saadaan joskus vain parin neliön valu tehdyksi. Olemme seuranneet 
päivittäin työn edistymistä omalta parvekkeeltamme, ja otamme valokuvia silloin täl-
löin. Kun "remontti Reiskat" huomaa että niitä kuvataan niin he ovat tekevinään ah-
kerasti jotain. Sitten on taloyhtiön työnjohtaja, jota teknikoksi täällä kutsutaan. Hän 
käy istuskelemassa työmaalla, ja haaskaamassa tekijöiden aikaa. Kun hän ilmestyy 
paikalle, niin saattaa alkaa tunnin mittainen tarinatuokio, jonka aikana ei työ edisty 
yhtikäs mihinkään. 

    Me henkilökohtaisesti ei sitä uima-allasta niin kamalasti kaivata. Kun tässä ilmas-
tossa ollaan oltu yli 7 kk. niin auringonotto ei ole enään se tärkein asia. Meille on 
loppuvuodesta tulossa sukulaisvierailuja, niin toivomme että allas olisi edes silloin 
käytössä. Nyt työ on siinä vaiheessa, että laatoitus on aloitettu. Tänä aamuna joimme 
aamukahvia parvekkeella, ja arvioimme tilannetta. Tulimme siihen tulokseen, että se 
voisi jopa jouluna jo olla käytössä. 

  
to. 17.11.  Illalla istuimme kotona ja kuuntelimme jääkiekkoselostusta ottelusta Kärpät - Blues. 

Kun peliaikaa oli jäljellä vain pari minuuttia, niin puhelin soi. Näin kuka soittaa, koska 
numero on tallennettuna puhelimen muistiin. Kun vastasin niin sieltä kuului; Meillä on 
kylmäsavulohta ja ruisleipää tarjolla, ja molemmat suomesta, jotta maistuisko? Minä 
joka Helsingissä söin runsaasti kylmäsavulohta, en voinut vastustaa kiusausta, vaan 



vastasin puoli leikillään: Sait puhutuksi ympäri, joten me tulemme. Kiitoksia oikein 
kovasti kutsusta. Me vietimme naapurissa oikein mukavan kolmetuntisen hyvien tar-
joilujen mukavan jutustelun ja suomalaisen kahvin parissa. Hieman jopa suunnitte-
limme ensikesän suomen visiittiämme. 

  
pe. 18.11. Olen siirtymässä kesän 2006 autoilussa digitaaliseen karttakauteen. Tilasin suo-

mesta itselleni kännykässä toimivan karttaohjelman, ja siihen GPS antennilaitteen 
joka toimii Bluetooth periaatteella. Ensi keväänä on tarkoitus tulla muutamaksi kuu-
kaudeksi suomeen ja ottaa auto mukaan. Tulomatkan teemme katsellen euroopan 
nähtävyyksiä, joten toimiva karttaohjelma on tarpeen. Ohjelmassa ilmoitetaan olevan 
merkittyinä leiripaikat, huoltoasemat, ruokapaikat, ja monet muut matkailijalle tärkeät 
paikat, joten toivottavasti säästymme turhilta (tosta ois pitäny kääntyä) ohjeilta. 

  
ma. 21.11.  Olen saanut kyselyjä sivustosta joka kertoo lämpötiloja saarelta. Onko Puertossa to-

siaan noin kylmä? Tieto tulee wunderground.com sivuston paikkatietojen mukaan 
seuraavasti. Teneriffan pohjoinen lämpötilatieto tulee sivuston koordinaattien mu-
kaan pisteestä jossa sijaitsee pohjoinen lentokenttä, eli Los Rodeoksen kenttä. Ete-
läinen tieto tulee Reina Sofian lentokentän kohdalta. Tämä selvittää sen miksi sivus-
toni pohjoinen lämpötilatieto on lähes aina n. 5 astetta alhaisempi kun Puerto de la 
Cruzissa. Los Rodeoksen lentokenttä sijaitsee yli 600 metrin korkeudessa. 

  
ti. 22.11.  Tiistaina 22.11 tuli TV-uutisten mukaan kuluneeksi 30 vuotta kun nykyinen espanjan 

kuningas Juan Carlos I on ollut vallassa. Kuningaspari vieraili tiistaina Santa 
Cruzissa. Uudessa hienossa konserttitalossa oli kuningasparille konsertti, ja taisi olla 
myös lounas. Television paikalliskanava näytti kun kongressitalon henkilökunta har-
joitteli ruokien tarjoilua, kokkaamista, ja kaikkea joka liittyy tulevaan vierailuun. 

  
ke. 23.11.  Joulu on tulossa, ja sen huomaa katukuvassa. Katujen yläpuolelle on jouluvaloja vi-

ritelty jo useita viikkoja. Kaupat koristelevat toinen toistaa hienompia koristuksia. Vii-
ninkorjuu juhlakin pitäisi olla kohtapuoliin. Kertovat että silloin vedetään perässä kaik-
kea kolisevaa ja rämisevää ympäri kaupunkia, jotta pahat henget kaikkoaisivat ja 
seuraava viinivuosi olisi hyvä. Näistä kaikista täällä päivittäin kerrotaan ja tiedetään. 
Niin mielelläni kun minä niistä sivuillani faktaa kertoisin, mutta kun kukaan ei tunnu 
tietävän tarkkaa ajankohtaa, milloin mitäkin tapahtuu. Milloin on viinijuhla, ja milloin 
syttyy jouluvalot. Tällä saarella ollaan juhlien järjestämisessä niin täsmällisiä, että ne 
ei koskaan mene pieleen, eikä myöhästy. Kaikilla juhlilla on varmaan tarkkaan mää-
rätty ajankohta, ja H hetkensä,  kunhan sitä vain oppisi oikealta henkilöltä kysymään. 
Mutta, mitä pitemmälle loppuvuosi kuluu sitä varmemmin ne juhlat pian alkaa, ja mi-
käli vanhat merkit paikkansa pitävät, niin kovalla paukkeella. 

 
su. 27.11.  Perjantai-iltana alkoi 22 jälkeen oikein komeat ilotulitukset. Sen kuulee meille hyvin 

koska se tapahtuu naapuritontilla. Casinolla on tapana ampua raketteja, silloin kun 
joku voittaa suuren summan rahaa, tai hotellissa juhlinnan aiheena on häät. Ilotulitus 
kesti n. viisi minuuttia, ja raketit ei ole mitään pieniä tupsauksia, vaan ikkunoita heli-
syttäviä pamauksia. 

    Lauantaipäivän vietin Barrancco de Mascassa. Olimme 3 hengen ryhmällä katse-
lemassa barrancon maisemia. Tällä kerralla käytimme matkaan aikaa hieman yli 5 
tuntia. Ilman lämpötila oli sellainen että se salli parempaa vauhtia kun kovalla hel-
teellä. Paluumatkalla vastaan tuli useita 20-30 hengen ryhmiä. Nämä ryhmät tekee 
retken alamäkeen, ja siirtyy rannalla laivaan ja menevät Gigantesiin. 

    Kävelykierros kaupungilla illalla todisti, että suomalaiset eivät ole hylänneet Puerto 
de la Cruzia. Niin paljon  kaupungilla kuuli suomenkieltä, että Paulan lausahdus: 
täällä kuulee enemmän suomenkieltä kun Helsingin rautatieasemalla, voi hyvinkin 
pitää paikkansa. 



  
ma. 28.11.  Tekstiviesti herätti minut aamulla. Tyttäreni kirjoitti että kanariansaaria kohti on tu-

lossa myrsky joka voi muuttua hirmumyrskyksi. Heti tietokoneelle ja nettiyhteys 
päälle jotta pääsee katselemaan uutisia, ja säätä. 

    Espanjan opinnot on päässyt silleen vauhtiin, että täällä minä pääsen aina mukaan. 
Työ aikana ei juuri koskaan onnistunut kansalaisopiston opiskelut, johtuen epäsään-
nöllisestä vuorotyöstä. Tänään on vuorossa jo neljäs tunti. 

    Espanjan tunnin jälkeen lähdin lähes heti 14.30 bussilla pensasaidan leikkuuseen, 
joka oli tarkoitus saada leikatuksi ennen myrskyn puhkeamista. 

    Kello on 18.00 Tuuli alkoi voimistumaan noin 16.30 - 17.00 Sitä on jatkunut jo tun-
nin. Tulin juuri Santa Ursulasta pensasaidan leikkuusta. Siellä alkoi tuuleminen hie-
man myöhemmin kun Puertossa. Kun tulin kotiin Santa Ursulasta oli tiellä kaiken-
laista roinaa. Roskia, oksia liikennemerkkejä, kaikkia mahdollista oli pitkin teitä. Läm-
pötila on noussut 28 asteeseen, eli on lämmintä ja tuulista. Ulkoa kuuluu kaikenlaista 
kolinaa viuhumista ja räminää. Nyt ikkunat nitisee siihen malliin että pitää siirtää tie-
tokone w-laniin ja viedä kauemmas ikkunasta. Kuulin ulkoa kovan kolahduksen ja 
luulen että alakerran hieman vinksahtanut katos on nyt sitten kokonaan rymähtänyt. 
Ovea ei uskalla aukaista, jotta pääsisi parvekkeelle katselemaan ilmaa. Jos aukaisee 
oven niin läpiveto saattaa särkeä ikkunan. 

    18.41 Juuri äsken valot himmeni, mutta ei niin paljoa että olisi modeemini pimenty-
nyt. Täällä osa sähkövoimasta tehdään tuulivoimalla, ja luulen että tuulivoimalat on 
pitänyt pysäyttää, sillä ne ei ehkä kestä tällaista myrskyä. Myös katuvalot on sammu-
neet 

    19.05 parvekelasituksemme alkoi heilumaan niin että minun piti sitoa se johdolla 
kiinni porraskaiteeseen, jotta se pitäisi sitä hieman paikoillaan, eikä pääsisi kovasti 
heilumaan. Täällä on joskus särkynyt parvekelaseja myrskytuulen aikana. 

    20.02 Puuskittaiset tuulet jatkuu. Olen pitänyt ikkunan alumiinilistoista kiinni liki tun-
nin, mutta sormet väsyy. Ei auta kun antaa olla ja katsoa miten käy. Naapuri kävi 
kyselemässä onko ikkunat ehyet, ja sanoi että ainakin kahdesta huoneistosta on ik-
kunat säpäleinä. Netti sivun satelliittikuvan mukaan myrskyn silmä on jo ohittamassa 
saariryhmää, itse myrsky pauhaa vielä kuten alussa. 

    Lämpötila noussut jo 29 asteeseen. Tuulee mutta yhtään ei sada vettä. 
    21.30 Lämpötila on laskenut 21 asteeseen, ja tuuli on tyyntynyt siten että ikkuna ei 

enää helise, joten voin purkaa narut  pois. Ikkuna pitää saada kokonaan kiinni, sillä 
myrskyn jälkeen voi tulla vesisade. 

    Huomenna on suunnitelmissa saarikierros, mutta aamu näyttää onko tiet ajetta-
vassa kunnossa. 

  
ti. 29.11.  Myrskyn jälkeen on poutasää, sanoo laulun sanat. Teimme 180 km:n kierroksen saa-

ren ympäri. Joka paikassa oli myrskyn jälkien korjaus menossa. Kaikkia vahinkoja en 
tiedä, mutta TV kertoo että tuhansilta oli katkennut sähkö ja puhelinyhteys, puita oli 
kaatuillut autojen päälle, kiviä oli tippunut teille, asuntovaunuja oli kaatuillut, purjeve-
neitä lennellyt rannalle, sähkölinjapylväs oli kaatunut talon päälle. Ja sitten suomen 
lehdet kirjoitti; Kanariansaaret välttyi suurilta tuhoilta. Kaikenlaista tuhoa mekin näh-
tiin. Saaren paksuin mänty Vilaflorissa oli menettänyt paksun oksan, ja paljon pieniä 
oksia. Paljon metsän puita oli katkeillut puolivälistä runkoa. Saaren etelärannalla 
emme nähneet mitään suurta tuhoa. Me emme, käyneet satamissa, joten niistä 
emme tiedä mitään. 

    Iltauutiset tarkenteli myrskyn tuhoja. Kerrostalojen seinistä oli tippunut pintalevyjä, 
sairaalasta oli särkynyt ikkunoita ja seinien pintaa oli vioittunut. Tienvarsien suuria 
mainostauluja oli särkynyt, Hotellien neonvalokylttejä oli kaatunut jne. Jostakin saa-
relta oli rannasta katkennut eräänlainen kivinen luonnonmonumentti. Se oli sellainen 
korkea ja kapea kivipatsas. Uutiset vain näytti millainen se oli ollut ennen ja millainen 
se on nyt. 
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to. 1.12. Kun kirjoitin 29.11. päiväkirjassani, että kuulin uutisista jonkun Kanariansaarten luon-

nonmonumentin tuhoutuneen Delta myrskyssä, mutta en saanut nimestä tarkasti tie-
toa, enkä myöskään saaresta jolla monumentti sijaitsee. Nyt olen saanut tiedon suo-
mesta. Kyseessä on merestä nouseva kivinen korkea monumentti, kantaa nimeä El 
Dedo de Dios "Jumalan sormi". Monumentti sijaitsee Gran Canarian luoteisrannikolla 
lähellä Agaeten kylää. 

    Tarkennuksen kirjoitti minulle eräs Gran Canarian ja Teneriffan moninkertainen kä-
vijä. Suurkiitokset Leenalle Utajärvelle tästä tiedosta. Nettisivu josta asiaa tarkastelin 
kertoi tuulen puhaltaneen jopa 130 km/h. 

    Nyt kun Delta myrskyn aiheuttamat tuhot on saatu saarella korjausten osalta käyn-
tiin, niin osa väestöstä valmistelee kaupunkia juhliin. Kaikki pyrkii unohtamaan men-
neen ja kääntää katseensa eteenpäin ja on valmis vastaan ottamaan Joulun ja Uu-
den vuoden, sekä niiden mukana tulevat iloiset juhlat. 

 
la. 3.12.  Tänään saimme Puertoon jouluvalot. Valot syttyivät hieman jälkeen 19 illalla. Muuta-

man kuvan kävin ottamassa ja laitoin ne Puerto de la Cruz valikkoon.  Kansaa oli niin 
paljon liikkeellä katselemassa jouluvaloja, että ei päässyt kunnolla kuvaamaan. Pitää 
kuvailla hiljaisempana päivänä paremmalla ajalla lisää. 

    Päivällä TV kertoi että Santa Crucin ja La Lagunan Myrskyn katkaisemat sähköt on 
nyt saatu korjatuksi, siten että ne on voitu kytkeä käyttöön. Myrskystä on kulunut 
kohta viikko mutta vielä on paljon korjaamatonta myrskytuhoa jäljellä. 

    Taloyhtiön uima-allas remontti jatkuu yhä. Laatoittajat onnistui kuolettamaan yhden 
puun allasalueelta. Ehkä puun juuret on vioittunut siinä vaiheessa, kun nurmikko 
poistettiin ja tilalle valettiin betonilaatta. Tänään talkkarimme sahasi puusta kaikki ok-
sat pois, ja jäljelle jäi vain pelkkä runko. Luultavasti se alkaa uudelleen kasvattamaan 
oksia. Olemme täällä nähneet samalla lailla sahattuja runkoja joihin on alkanut uu-
delleen kasvamaan oksia ja lehtiä.  

  
ti. 6.12. Eilen olimme vuoristoretkellä Teno Altossa. Naapurisaaret La Comera ja La Palma 

näkyivät hyvin Tenon vuoristoon. Pilviä ei näkynyt koko päivänä. Lämpötila jotain 25 
jopa ylikin. Sää oli ehkä parasta mitä tähän vuoden aikaan täällä on tarjolla. 

    Uutiset kertovat Atlantilla olevasta hurrikaani Epsilonista. se on 510 mailia Atso-
reista lounaaseen, ja se liikkuu hitaasti kaakkoon. http://www.osei.noaa.gov/iod.html 
Minun mittausten mukaan menisi reilusti saarten alapuolelta. Epsilon on uutisten mu-
kaan rauhallinen.  

    Tänään täällä vietetään Perustuslain päivää (poliittinen pyhä). Myös Torstai on py-
häpäivä. Synnittömän sikiämisen päivä (uskonnollinen pyhä) Emme tiedä miten päi-
viä täällä juhlitaan, tai juhlitaanko ollenkaan. Me kuitenkin menemme illalla kaupun-
gille katselemaan, joten huomenna olemme tästä asiasta huomattavasti tietävämpiä. 

    Olen kerännyt uima-allas remontista ottamiani kuvia yhteen sivuun ja laitoin ne Pu-
erto de la Cruz valikkoon. 

 
to. 8.12  Aurinkoiset ilmat jatkuu. Nyt on on ollut useita sellaisia päiviä, että taivas on sininen, 

aivan pilvetön ja pelkkä auringon paistetta. Ne jotka ovat täällä lomalla tähän aikaan 
saavat nauttia todella hienoista ilmoista. Päivälämpötila varjossa 22-23 astetta. Illalla 
kuitenkin hieman viilenee joten pitkähihainen on tarpeen. Lämpötila laskee alle 20 
asteen, jopa 16 asteen paikkeille. Vakituiseen täällä olijoille lämpötilan pudotus 
22:sta 16 asteeseen tuntuu jo niin viileältä, että kaipaa pitkähihaista. Lomailija joka 
tulee suomesta n. 0 asteesta saattaa pärjätä hyvinkin lyhemmillä hihoilla. 



    Eilen satuimme kirkon aukiolle, juuri kun oli alkamassa siunaustilaisuus. Paikalla 
oli kevyesti arvioni mukaan toista sataa poliisia. Ohi kulkiessamme huomasin kaksi 
arkkua joiden päällä oli Espanjan liput ja lippujen päällä poliisin virkalakki. Kuulimme 
myöhemmin että he olivat menehtyneet virantoimituksessa, heidän autonsa törmät-
tyä pitkässä kaarteessa puuhun (lähellä La Paz hotellia). Kun myöhemmin kävimme 
katsomassa onnettomuus paikkaa, niin siinne oli tuotu kymmeniä kynttilöitä ja run-
saasti kukkia. Paikalla oli myös onnettomuudessa menehtyneiden kuvat. Onnetto-
muus oli tapahtunut Keskiviikkona, ja siunaus suoritettiin Torstaina. Ilman lämpötila 
aiheuttaa täällä sen, että siunaus suoritetaan 24 tunnin aikana. 

    Tänään kävimme kaupungilla katselemassa Synnittömän sikiämisen juhlapäivän 
kulkuetta joka lähti Ntra. Sra. de La Peña kirkosta ja teki kaupungilla kierroksen, ja 
palasi takaisin kirkkoon. Kulkueessa oli mukana patsas jota kuljetettiin pyörillä varus-
tetun telineen päällä, viirinkantajia, ja soittokunta. Otin muutaman kuvan kulkueesta 
ja kirkon puiston Joulutähdistä. Kuvat valikossa (Tapahtumia). 

    Olen myös viritellyt web kameraa koneelle, joka ottaisi kuvan 30min. välein. Siitä 
voisi sitten katsella millainen ilma täällä on. Nyt kamera on suunnattu Belairin park-
kipaikalle, mutta yritän etsiä kameralle paremman paikan josta olisi näkymä esim. 
Santa Ursulan suuntaan. parkkipaikan kuva löytyy nyt osoitteesta http://www.ret-
ket.info/puerto/puerto_web.htm mutta se tulee valikkoon kunhan kameralle on löyty-
nyt lopullinen suunta. 

  
la. 10.12. Eilen oli taas perjantai ja saunapäivä. Koko kesän kun oli ilman saunaa, niin siihen 

jo tottui, että sitä ei ole ja näin ollen sitä ei kaivannut. Nyt kun on päässyt syksystä 
alkaen taas saunomisen makuun, niin sitä on taas alkanut odottamaan. Joka perjan-
tai puolen päivän aikaan askel suuntaa Xibana Parkin uima-altaalle. Sauna sijaitsee 
uima-altaan välittömässä läheisyydessä. Suomi-seuran saunomisvuorot on naiset 
12.00 - 14.00 ja miehet 14.00 - 16.00 välisenä aikana. Aurinkoisella ilmalla sinne 
mennään paljon aikaisemmin. Aluksi paistatellaan auringossa, ja sitten saunaan 
omilla vuoroillaan. 

    En ehtinyt käymään Xibanan entisessä saunassa. Kertoivat se olleen kymmeniä 
vuosia, ja lauteiden kunto alkoi olla jo vaarallisen huono. Tänä syksynä hotelli hankki 
puutavaraa, ja suomalaiset tekivät talkoilla remontin. Nyt on Hotellilla uusittu sauna 
jossa kyllä kelpaa löylytellä. 

    Saunassa on ainoastaan yksi suihku, mutta miesten ja naisten WC tiloissa myös 
suihkuja. Kaikkiin suihkuihin tulee lämmin vesi kaasulämmittimestä, ja se on kyllä 
hieman alitehoinen, joten vilpoinen suihku on arkipäivää kun on paljon saunojia. 

    Toki saunaan pääsee perjantaina muutkin kun Suomi-seuran jäsenet. Saunan 
hinta seuran jäseniltä on 3 euroa ja muilta 5 euroa. Ei muuta kun marssii hotellin 
respaan laittaa vitosen tiskiin ja sanoo: Sauna, Por favor. Respasta saa lapun jolla 
pääsee saunaan ja saa myös saunapyyhkeen. 

 
    Meidän Teno Alto - Masca retkelle tuottaa hieman hankaluutta TITSA bussin kul-

kurajoitukset. Mascan bussit ei kulje lauantaisin eikä sunnuntaisin, ja retkemme lop-
puu Mascaan, josta palaan El Palmariin hakemaan autoa. Tähän paluumatkaan tar-
vitsen bussia. Nyt emme voi tehdä ko. retkeä viikonloppuisin. 

    Huomenna menemme Teno Altoon päiväksi tutkimaan ja etsimään  nummimaise-
masta reittiä jolla korvattaisiin viikonloppuisin La Tabaiba - Masca osuus, ja palai-
simme La Tabaibasta alas El Palmariin. Reitin ehdottomasti huikeimmat maisemat 
on osuudella Teno Alto - La Babaiba, ja se osuus sisältyy molempiin reittivaihtoeh-
toihin. Jos jollain on koneellaan Google Earth ohjelma, niin sillä voi katsella Teno 
Alton maisemia. Teno Alton kylä löytyy pisteestä 28˚20'35.83" N ja 16˚52'34.92" W 

 
ma. 12.12. Uusi viikko on alkanut ja se alkoi tavalliseen tapaan espanjan kielen opinnoilla. Nyt 

pääsimme joululomalle, joten meille opetettiin joulusanastoa, ja saimme myös 



yleistietoa siitä, miten paikalliset jouluansa viettävät, ja mitä ruokia kuuluu heidän 
joulupöytäänsä. 

    Aina pitää kokeilla jotain uutta, joten teimme tänään tuttavuutta makkaraan nimel-
tään Chorizo picante Extra. Hyvin maustettu makkara jossa on rasvaa 42%. Ei voi 
verrata suomalaisiin makkaroihin. Näimme eräässä paikallisessa kokki-ohjelmassa, 
kun tehtiin ruokaa ja siihen kuului myös Chorizo makkara. Ihmettelimme hieman val-
mistustapaa, koska ohjelman kokki heitti sen makkaran kuorineen pannulle pilkottu-
jen kasvisten sekaan. Kun makkara oli kypsä, niin hän kuori sen ja laittoi palat ruoan 
päälle pannulle hieman ennen tarjoilua. Me emme arvanneet tehdä silleen, vaan pil-
koimme sen heti pannulle kypsymään. Ensi kerralla varmaankin teemme kuten kokki 
ohjelmassaan. Makkara on rasvainen ja tulisesti maustettu, joten se kannattaa kyp-
syttää kuori paikallaan. Makkara kypsyy omassa rasvassaan, ja mausteissaan. Näin 
valmistettuna makkaran rasva ja mausteet ei sekoitu muun ruoan joukkoon, jolloin 
ruoassa on erotettavissa muitakin makuja kun Chorizo. Makkarasta itsestään voisin 
sano kuten eräässä TV-mainoksessa aikanaan: Hyvää ja vähän rasvastakin. 

 
ti. 13.12.  Nyt täällä on todella hienoja ilmoja. Illalla kun olin menossa nukkumaan (n. klo. 23) 

oli lämpötila vielä 21 astetta. Oikein mukavalta tuntuu, koska ennen myrskyä yöläm-
pötilat laski jopa 16 asteeseen, ja illat tuntui todella viileiltä. Nyt on mukavan lämpimiä 
iltoja, ja tarkenee hyvin lyhyt hihaisella paidalla Teneriffalle on saapunut jokin lämpö-
aalto. Yölämpötila on yli 20 asteen. Aamulla 8 aikaan 21 astetta. Tälläistä ei ole ollut 
pitkään aikaan. 

  
ti. 20.12. Sunnuntaina kävimme jälleen saarikierroksella. Buenavistan ja Mascan kautta Ame-

ricasiin, ja sieltä Teiden kautta kotiin. Mukanamme oli vaimoni veli Jouko, joka oli 
viettämässä viikon lomaansa Puerto de la Cruzissa. Americasissa kävimme terveh-
timässä tuttujamme, jota olivat tulleet Turusta kahdeksi viikoksi lomalle. 

    Täällä joulukuusi tai joulupuu ei ole niin yleinen kun suomessa. kaupoista kyllä saa 
oikeita kuusia, mutta muovikuuset on myös vahvasti esillä. Yleisempi tapa jouluna 
on koristella tai rakentaa seimi (Belén). Rakennelmassa on pienoismalleista tehty 
alue johon tulee talli ja sinne seimi jossa nukkuu Jeesus-lapsi. Ympärille rakennetaan 
puita, taloja, paimenia, itämaan tietäjiä, eläimiä, puroja, ja kaikkea joka liittyy kysei-
seen juhlaan. Belairin toimiston viereen on rakennettu asetelma, joka on 2m x 3m. 
Kun ihmis-hahmot on 7-8 sentin korkuisia, niin alueelle mahtuu useita pienoismalli 
rakennuksia ja ihmisiä, jopa oikeasti virtaava  puro. 

    Kaupungilla on parveke joka koristellaan aina tilanteen ja juhlan mukaan. Kesällä 
kun oli Fiesta de la Cruz, niin siihen oli rakennettu risti ja siihen juhlaan liittyviä koris-
tuksia. Nyt sinne on laitettu joulukoristus. Siellä on kiinteitä valoja, vilkkuvia valoja ja 
erilaisia joulukoristeita. Lisäksi siellä on kaiuttimet joista on kuulunut jo muutaman 
päivän joululauluja. Lähes kaikki ohikulkijat sitä pysähtyvät katselemaan ja kuuntele-
maan. 

    Tänä aamuna kävin viemässä Joukon etelän lentokentälle. Lähdimme Puertosta 
5.30 joten oli pimeää. Pohjoisen kentän jälkeen alkoi satamaan vettä, ja kun eteläi-
nen moottoritie on kokonaan ilman katuvaloja, niin silloin on ajo-olosuhteet mahdol-
lisimman huonot. Olen täällä olon aikana pyrkinyt välttämään ruuhkissa ajoa. Nyt se 
välttäminen ei onnistunut. Pääsin kentälle ennen ruuhkia, mutta palatessa se ei mil-
lään onnistunut. 

    Seuraava viikko kuluu joulun vietossa. Omat lapsemme tulevat tänne torstaina vii-
koksi ja me teemme sen viikon aikana retkiä vain oman perheen kesken. Maanan-
taina 26.12. pyrimme Teiden huipulle, jos sää sen sallii. 

 
ke. 21.12. Teimme tänään retken Tenon vuoristoon. Läksimme aamulla kahdeksan aikaan ja 

kun päivä valkeni, niin näimme että Pico del Teide oli saanut joulun kunniaksi 



lumipeitteen. Lunta oli niin laajalla alueella, että myös Pico Viejo oli lumen peitossa. 
Parhaillaan uutiset kertovat samaa asiaa, ja näyttävät kuvia lumisesta Teidestä. 

  
ma. 26.12. Joulu on vietetty lasten kanssa. Oli erilainen joulu mihin olimme tottuneet, mutta ruoat 

oli itse valmistettuja ja siihen kuului kaikki laatikot ja rosollit kuten suomessakin. 
    Meillä oli tälle päivälle luvat Teidelle. Me lähdimme Antin kanssa kaksistaan, koska 

satoi vettä ja huipulle pääsy oli epävarmaa. Naisväki jäi suosiolla pois matkasta. 
Ajoimme aamulla hyvissä ajoin vuorelle, ja olimme ylhäällä ennen yhdeksää. Vettä 
satoi runsaasti ja kaikki hissitoiminnat oli pysähdyksissä. Teiden huippua ei näkynyt 
hissin ala-asemalta. Lämpötila ala-asemalla oli +5 astetta. Lipputoimiston ovessa luki 
että kaikki retkipolut on suljettu. Me kuitenkin varmistimme hissin kulun kysymällä. 
Vastaus oli että ei kulje koko päivänä. Siihen meni meidän luvat sillä kerralla. 

    Palasimme Puertoon, ja lähdimme sitten illaksi Americasin puolelle, ja siellä paistoi 
jotenkin aurinko. Me paistattelimme kolmisen tuntia ja palasimme kotiin. 

    Huomenna oli suunnitelmissamme käydä retkeilemässä Mascan barrancossa, 
mutta sekin jäänee, koska polku kulkee barrancossa pohjia pitki ja sadevesi mascan 
laaksossa valuu barranccoon. 

    Jos vuorilla on pakkasta, niin nyt varmaankin lumipeite vahvistuu, ja sen myötä 
retket vuorella siirtyy keväämmälle. Vuoripolut on suljettuna jo siellä on lunta. 

 
to. 29.12. Lastemme lomaviikko vierähti nopeasti. He tulivat Puerttoon joulunlomalle 23.12. ja 

tänään veimme heidät lentokentälle.  
    Säiden suhteen voidaan olla tyytyväisiä sillä aurinkoa riitti, mutta saimme myöskin 

sadetta, joka ei tietenkään viikon lomailijan mieltä paljon lämmitä. Kävimme parina 
päivänä Americasissa, ja yhden päivän käytimme saarikierrokseen, maisemia kat-
sellen. Soppailu ja kauppojen kierteleminen kuului myös ohjelmaan. 

    Antin oli tarkoitus ostaa digikamera. Olimme Paulan kanssa jo aikaisemmin kysel-
leet hieman hintoja parista kaupasta. Kun tuli kameran oston aika, niin menimme 
kauppaan joka oli luvannut sen edullisemmin. Olimme liikkeessä valmiina tekemään 
ostosta Canonin Digital Ixus 55 merkkisestä kamerasta. Kauppias esitteli ensin ka-
meran, ja otti sitten hyllystä laatikon ja alkoi esittelemään; tässä on softa ja tässä 
kaapelit, ja kameraa vilautti vain puoleksi. Antti nappasi kameran kauppiaan kädestä, 
varmistaakseen sen oikeuden. Kas kummaa, laatikossa oli jokin Canon ixus 400 sar-
jan kamera, joka on saman näköinen kun Ixus 55. Kauppias yritti myydä meille hal-
vemman kameran kun mistä olimme sopineet. Kaupat jäi siihen. Kotona kävimme 
katselemassa netistä liikkeen sivuston. Kun kirjoitimme Googleen CASA DIGITAL 
niin heti päästiin sivustolle www.apestan.com (apestan=kärysi) jossa kerrotaan pai-
kallisista huijarikaupoista. Tämä kyseinen kauppa oli päässyt listalle paalupaikalle. 
Kauppa CASA DIGITAL sijaitsee San Telmossa kävelykadun länsipäässä. Tätä 
kauppaa kannattaa varoa ja välttää, tai olla erittäin tarkkana. Kaupan purkaminen 
ulos kävelyn jälkeen on mahdotonta. 

    Antin kameran osto jäi suomeen. Saahan ainakin sen kameran jonka haluaa, ja 
siinä on mukana kaikki lisälaitteet jotka siihen kuuluvat. 

    Siirryimme vaateostoksille, ja matkalaukkuun pakkaantui useita 10-15 euron hin-
taisia neulepuseroita. Neulepusero-ostoksia tehtiin liikkeessä 99, lähellä Girasol ho-
tellia. Vielä muutamia tuliaisia ja hieman "taikajuomaa". Kaikki matkalaukkuun, niin 
viikon loma on paketissa. 

la. 31.12. Uuden Vuoden juhlinta on alkanut. Ensimmäiset raketit ammuttiin eilen illalla Santa 
Ursulassa. 

    Tänä aamuna me aloitimme vuoden viimeisen päivän vieton aamukahvilla, johon 
kuului suomalainen ruisleipä. Tyttäremme toi joululomalle tullessaan ruisleipää, jota 
nautimme valkosipulisillin kanssa. Täältä saa "melkein" ruisleipää, mutta ei se vedä 
vertoja suomalaiselle leivälle. Saksalainen leipomo tekee leipää jossa on hieman 
ruisjauhoja. Kyllä sillä jotenkin ruisleivän himon tyydyttää, mutta ei silleen oikeesti. 



    Kävimme kaupungilla katselemassa, josko olisi uuden Vuoden juhlien valmisteluja 
näkyvissä. Vielä ei 13:n paikkeilla ollut mitään suurempaa. Charcon aukiolle oli ka-
sattu jonkinlainen esiintymislava, joten siellä ainakin jotain tapahtuu. 

    Tänään on taas aurinkoinen päivä, ja väkeä oli kaupungilla runsaasti. Illalla var-
maan tungokseen saakka. Monet baarit sulkee ovensa illalla joten väki tungeksii kau-
pungilla omat "uuden vuoden kassit/reput" mukanaan. 

    Kello on 20.00 Kaupungilta kuuluu paukahduksia harvakseltaan. Juhlinta on alka-
massa. Täällä ilotulitteita on saatavilla koko vuoden ja niiden ampumisessa ei ole 
rajoituksia, joten kovin suurta varaslähtöä täällä ei tunnuta otettavan. Me lähdemme 
kaupungille joskus 22 paikkeilla, ja sitten katsomme miten täällä Uusi Vuosi vaihtuu. 
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su. 01.01. Vuosi vaihtui. Olimme Puerton kalasatamassa katsomassa ilotulitusta. Minä henkilö-

kohtaisesti odotin hieman suurempaa paukuttelua. Olemme kesän aikana nähneet 
suuria ilotulitusjuhlia, joten sitä odotti Uuden vuoden paukuttelusta jotain todella 
suurta. Suomessa tottui siihen että Uusi Vuosi on suuren paukuttelun arvoista. Se 
varmaan johtui siitä että suomessa ei saa paukutella muulloin, ja siksi pienikin ilotu-
litus on suuren tuntuista. Täällä kesän aikana parhaimmat ilotulitukset kesti yli 2 tun-
tia, joten meille 5-10 minuutin paukuttelussa ei ole enään kovin suuren juhlan tuntua. 
Kyllä lomalaiset huokailivat ja hurrasivat jokaiselle paukahdukselle ja välähdykselle. 
Kesällä kun oli yli 2 tunnin ilotulitus, niin moni paikallinen ei edes vilkaissut taivaalle. 
Sanotaan että kaikkeen turtuu, ja meillä näyttää tuo ilotulitus olevan nyt siinä vai-
heessa, että niitä on nähty niin paljon, että ne kiinnostaa aina vaan vähemmän ja 
vähemmän. 

    Iltapäivälle teimme kävelyretken rantaa. Istuimme hetken aallonmurtajalla ja nau-
timme lämpimästä päivästä, sillä tänään aurinko taas suostui paistamaan. Suurin osa 
isoista kaupoista oli kiinni, ja vain kourallinen pikkukauppoja oli auki.  

    Espanjassa tuli voimaan vuoden vaihteessa uusi tupakkalaki, joka kieltää tupakoin-
nin julkisissa laitoksissa ja kaikissa yleisissä tiloissa mukaan lukien myös baarien/ra-
vintoloiden sisätilat. Joihinkin ravintoloihin oli heti ilmestynyt kylttejä jossa tupakka-
laista muistutettiin. Saa nähdä kuinka vaikea se tulee espanjalaisille olemaan, sillä 
tähän saakka he oat tupakoineet vapaasti meikein missä vain. 

  
ti. 03.01.  Pilvet ovat jälleen valloittaneen Puerton taivaan, ja saimme tänään muutaman pisa-

ran vettä. Vesisade oli kuitenkin niin vähäistä, että sateenvarjoja ei tarvinut repusta 
esille ottaa. 

    Huomenna on oman retkemme vuoro. Sen suuntaamme jälleen Anagan niemeen. 
Siihen sisältyy parin retkipolun tutkiminen ja niiden suunnitteleminen retkiohjel-
maamme. Käymme katsastamassa yhden uuden polun, jonka ehkä voimme liittää 
Chamorcan retkeen. Säätiedotuksia katselimme kolmelta kanavalta, ja jokainen en-
nusti hieman eritavalla, joten parasta katsoa aamulla ikkunasta, ja tehdä lähtöpäätös 
näköhavainnon perusteella.  

    Santa Cruzissa pitää kuitenkin käydä. On haettava luvat Teidelle helmikuulle. Sil-
loin teemme retken (kävellen Teidelle). Nyt on lumi sulanut Teiden rinteeltä siihen 
malliin, että tänään se olisi ollut mahdollista. Helmikuun tilanne on vielä avoin, mutta 
elämme toivossa että retki onnistuu. 

    Paluumatkalle pysähdymme myös Mercedeksen metsään tutkimaa siellä olevia 
polkuja ja mahdollisia uusia retkivaihtoehtoja. 

  
ke. 04.01  Kiersimme tänään reitin Chamorca - Cabezo del Tejo - Tafada - Chamorca. Tunti 20 

minuuttia kuljimme metsäosuutta, josta tulee uusi osuus Chamorcan retkeemme. 
Metsäosuudella oli paljon jälkiä jotka ovat myrskyn aikaan saamia. Puita oli nurin. 
Juuret näkyvissä, ja jotkut oli poikki kokonaan. Polulle oli kaatunut useita puita. Niitä 
piti kiertää, tai kiivetä yli tai ryömiä alitse. Polku on kuitenkin helppokulkusta, vaikka-
kin alussa nousuvoittoista. Nyt saamme Chamorcan retkeen kolmenlaista maisemaa. 
Alkumatka on metsäosuutta, sitten seuraa vuoriosuus, ja lopuksi Barrancco osuus. 
Kasvusto oli tänään erilaista kun aikaisemmin. Se tuntuu vaihtelevan jatkuvasti. Jot-
kut kasvit lakastuu, kun taas toiset aloittaa kasvunsa. Kesällä kuvasimme "minikur-
pitsoista", joita näimme (Benijo - Chamorca - Tafada -  Las Palmas) reitillä. Nyt se 
kasvi on kukkimassa, ja lehdiltään se näyttää ja muistuttaa kurpitsaa. Ehkä se on 
jonkin lajin villikurpitsa? 

    Chamorcaan mennessä otimme kaksi liftaria kyytiin. He olivat Hollannista, ja me-
nossa Chamorca - Las Palmas - Faro de Anaga - Chamorca reitille. Me kiersimme 
saman reitin kesällä, ja se oli meistä hieman hankala. Vihjasimme että se ei ole niitä 



helpoimpia reittejä, mutta koska Hollannissa ei ole vuoria, niin reitti kiinnostaa. Alku-
matkan taivalsimme yhdessä Cabezo del Tejolla saakka, ja sitten tiemme erosivat. 

    Paluu matkalla pysähdyimme Mercedesin metsään katselemaa reittejä, jotka kier-
televät metsäalueella ja ovat helpompikulkuisia, kun vuoristoreitit. Polut oli kuitenkin 
huonosti merkittyjä, ja kun meillä ei tullut sen alueen kartta mukaan niin jätimme sen 
2-3 kilometrin kierrokseen. Sillä alueella oli myös paljon kaatuneita puita, joita ei ole 
vielä "korjattu" poluilta pois. 

  
to. 6.1. Täällä joululahjat tuo loppiaisena Los Reyes (kuninkaat) Eilen illalla oli kaupungilla 

kulkue, johon kuului kolme kuningasta, jotka heittelivät katselijoille karkkeja. Kunin-
kaat matkustivat mukavasti suurissa vaunuissaan, joita veti jonkinlaiset ajoneuvot. 
Kulkueeseen kuului myös soittajia, soihdun kantajia, ja suuri joukko muuta väkeä. 
Rumpalit takoivat karnevaalimusiikin tapaisia rytmejä, joten tunnelma oli kuten kun-
non juhlissa pitääkin. 

    Myös me keräsimme karkkeja. Jonkin matkaa kuljettuamme kulkueen perässä, oli 
jalkakäytävällä pikkulapsia, joten päätimme antaa karkit heille, koska ajattelimme, 
että noin pienet lapset ei niitä pääse niitä itse tungoksessa keräämään. Kun olimme 
ojentaneet karkit, niin heidän äitinsä avasi välittömästi käsilaukkunsa ja lapset laittoi 
karkit kassiin, joka sattui olemaan lähes täynnä karkkeja. 

    Joskus ennen kulkueessa on ollut aidot kamelit, joilla kuninkaat ovat ratsastaneet. 
Kun päivällä tulimme Mascasta, niin El Tanquen kylän kohdalla oli mies taluttamassa 
kolmea kamelia. Näimme myös kuorma-auton joka kyyditsi kameleita, joten muuta-
missa kulkueissa on myös eilen ollut oikeat kamelit. Kameli-keskus sijaitsee El Tan-
quen kylän laidalla, joten niiden kuljettaminen lähikyliin onnistuu jopa taluttamalla. 

    Teiden lupien kanssa kävi tiistaina hieman huonosti. Huipulla on sen verran lunta 
ja jäätä, että lupia ei jaettu. Kun edellisen kerran olin ylhäällä, niin minusta näytti että 
etelänpuoleinen rinne on melkein lumeton, mutta ilmeisesti siellä on liikaa jäätä ja 
lunta. Yritin selittää että menemme vasta helmikuun puolella, mutta ei auttanut. 

    Uima-allas remontti tuntuu junnaavan paikallaan. Kun otin tänään 6.1. uuden kuvan 
altaasta, ja vertaan sitä 6.12.2005 ottamaani kuvaan niin eipä juuri edistystä ha-
vaitse, vaikka kuukausi on kulunut. Olen lisännyt 6.1 ottamani kuvan allasremontin 
kuvasivun loppuun 

  
su. 8.1.  Loppiaisen jälkeinen elämä alkaa palaamaan katukuvaan. Monta päivää on ollut ih-

misillä vapaata, ja kaupoissa on ollut melkoinen kuhina. Eilen alkoi Espanjassa alen-
nusmyynnit. Tv-uutisissa näytettiin kun ihmiset jonottivat kauppojen ovilla niiden 
avautumista. Monet joilla ei ole pieniä lapsia on varmaani jättänyt lahjojen oston alen-
nusmyynteihin, aivan samalla tavalla kun suomessakin. Puertossa ei ole kun yksi 
suuri ostoskeskus. En tiedä millainen hulabaloo siellä on koska en ole käynyt loppi-
aisen jälkeen, mutta kyllä pienemmissäkin kaupoissakin joitakin alennusilmoituksia 
ikkunoissa eilen jo näkyi. 

    Tänään päivä näyttäisi paremmalta kun eilinen. Eilen oli pilvistä, ja hieman sateli 
vettä. Aurinko alkaa paistamaan siihen malliin että suuntaamme kohta auton keulan 
La Calderaan, ja lähdemme kiertämään n. 4,5 tunnin mittaisen metsäreitin. Siihen 
kun lisätään kahvittelut ja piknic tauot niin saadaan helposti 7-8 tuntia aikaa kulu-
maan. 

    Aina ei käy niin kun suunnitellaan. Valitsemamme polku oli niin aluskasvillisuuden 
peitossa, ja siellä oli alle metristä pensaikkoa, jonka lehdistö oli yön sateiden ja kos-
teuden jäljiltä aivan märkää, ja se kasteli vaatteemme. Emme halunneet palella, 
koska siinä korkeudessa lämpötila oli n. 10 astetta. Palasimme La Calderaan ja 
teimme toiseen suuntaan hieman lyhemmän reitin. Sillä reitillä oli parempi polku, jo-
ten pystyimme kulkemaan kastelematta itseämme. Lopuksi paistelimme muutamia 
makkaroita picnic alueella, ja palasimme kotiin hieman ennen suunniteltua paluu-ai-
kaa. Samalla matkalla testasimme suomesta tilaamaani Navicoren karttaohjelmaa. 



Hyvin tuntui toimivan. Eiköhän me tällä ohjelmalla osata autoilla ensi keväänä suo-
meen. 

  
ma. 9.1.  Joululoma loppui, ja tänään taas marssimme oppitunnille jatkamaan espanjan opin-

toja. 
    Viimeyön sateet oli tullut vuorilla lumena. Nyt on ylhäällä lunta niin että TV oikein 

uutisissa siitä näytti. Puertosta katsottuna La Caldera takaa näkyvä Los Organos 
vuoristo on saanut peitokseen hieman lunta. Kyseessä on sama vuoristo, jonne me 
eilen yritimme kiivetä, mutta sateinen ja märkä maasto esti aikeemme, ja nyt siellä 
on lumi.  

    Aikaisemmin ei meidän parvekkeelta ole näkynyt muuta kun lumettomia vuoria, 
mutta nyt meillä on mahdollista istuskella parvekkeella, ja katsella lumisia vuoren-
huippuja. 

    Uutiset on näyttänyt koko päivän miten ylös vuoristoon yrittäneet bussit ja muut 
autot on käännytetty takaisin. Tiellä on ollut niin paljon lunta ja sohjoa, että kesären-
kailla liikkuminen on silkkaa hulluutta. Jatkuvana jonona turistit ja bussit sinne kuiten-
kin yritti. Paikalla jossa luminen tie alkoi, oli kuorma-auto ajettu poikittain. Se tuntui 
olevan tehokas konsti pitää kesärengasturistit ja bussit pois vaaralliselta alueelta. 

    Tämä taitaa aiheuttaa sen, että kävelyretkiä Teidelle ei taideta tehdä muutamiin 
viikkoihin 

   
ke. 11.1.  Tänään oli autoilijat taas päästetty ylös Teiden kansallispuiston alueelle. Tiet on au-

rattu lumista, mutta joissakin paikoissa on vielä lunta ja jäätä. Hissin kulusta en ole 
saanut tietoa, mutta epäilivät  että hissit ei olisi kulkenut, vaikka tiet oli kylläkin aurattu 
hissin ala-asemalle saakka. 

    Eilisen aurinkoisen päivän jälkeen on tänään vuorostaan ollut pilvistä ja kosteaa. 
Illalla n. 18 paikkeilla alkoi sadella hieman vettä, ja se on illan aikana yltynyt. Nyt (n. 
22) satelee jo reippaammin. Jos näin satelee yön niin huomenna saattaa tiet taas 
olla aurauksen tarpeessa, ja liikenne suljettu. 

  
pe. 13.1.  Tie on vuorella auki. Uutiset näytti jopa hissin kulkeneen. Paikalliset ottaa ilon irti 

lumesta kaikella mahdollisella tavalla. Teiden kansallispuistossa jokainen nyppylä oli 
eilen kansoitettu. Lapset laskivat mäkiä ja rakentelivat lumiukkoja. 

    Vuosia on kirjoiteltu ja uutisoitu, miten turismi sotkee lomapaikkoja. Tänään se uu-
tiset todisti. Teiden jokainen nyppylä ja mäki oli paikallisten "turistien" (asukkaiden), 
ja heidän lastensa jäljiltä törkyisiä ja roskaisia. Vain paikallisilla on tapana tulla Teiden 
kansallispuistoon tekee lasten kanssa lumiukkoja, ja ottaa picnic ateria mukaan. Sit-
ten kun ateria oli syöty, niin jäte ja roskat jää siihen paikkaan ja vieläpä maahan, eikä 
läheiseen roskakoriin. Lisäksi muovit joita käyttivät liukureina, jäivät rinteisiin ja rot-
koihin. 

   Huomenna menemme Paulan kanssa Anagaan vaeltelemaan. Menemme jälleen 
Chamorcaan katselemaan miten on kasvillisuus muuttunut edellisestä käyntiker-
rasta. 

  
la. 14.1.  Tänään kävimme kiertämässä reitin Chamorca - Roque Bermejo - Mt. Tafada - Cha-

morca. Nyt kiersimme reitin em. suuntaan. Aikaisemmilla kerroilla olemme kiertäneet 
sen toiseen suuntaan. Barrancco de Roque Bermejossa oli tehty paljon polun kor-
jaustöitä. Uusia askelmia oli tehty moneen paikkaan, ja vesisateiden vioittamia maan 
vyörymiä oli korjailtu. Nyt polku barrancossa on hyvä. 

    Faro de Anagalta Mt. Tafadalle johtava polku oli monin paikoin märkää ja hieman 
liejuista. Aluskasvillisuus estää auringon paisteen polulle ja siten myös polun kuivu-
minen tapahtuu hitaasti. 

    Kasvillisuus muuttuu joka käynnillä. Kasvit jotka oli pohjoisrinteellä reilu kuukausi 
siten lehtivaiheessa, olivat nyt kukassa. Kirkkaan keltaisia kukkia oli suuria alueita, 



joten kesällä niin kuiva ja karu rinne on nyt aivan erinäköinen. Kynttiläneidonkieli jota 
kasvaa vain näillä Anagan pohjoisrinteillä ei ole vielä aloittanut kasvuaan. 

    Tänään päivä oli aurinkoinen ja lämmin, joten poluilla oli liikennettä joka suuntiin. 
Chamorcaan tuli meidän kanssa samaan aikaan bussillinen saksalaisia jotka jakaan-
tuivat kahteen ryhmään. Toinen kiersi Barrancon kautta Majakalle, ja toinen Mt. Ta-
fadan kautta. Molemmat ryhmät jatkoivat matkaa sitten Las Palmasin suuntaan.  

    Paluumatkalla katselimme picknic paikkoja joissa olisi ollut tilaa syödä välipa-
lamme, mutta kun oli lauantai, niin joka paikassa näytti olevan "täysmiehitys", joten 
me nautimme välipalamme eräällä aurinkoisella levähdyspaikalla. 

  
ma. 16.1.  Eilen oli yksi niistä päivistä, kun käymme ulkona syömässä. Menimme läheiseen Jor-

man baariin koska halusimme suomalaista ruokaa. Kas kumma joka pöydässä pu-
huttiin politiikkaa. Siinä saivat sapiskaa ja kehuja kaikki presidenttiehdokkaat, sekä 
Halme, pakolaiset, maahanmuuttajat. Jorma kuunteli tuloksia radiosta, ja muille tulvi 
tietoa tekstiviesteinä, tai puheluina. Baarissa oli oikein vaalivalvojaisten tunnelmaa. 
En ole täällä oloni aikana kuullut puhuttavan niin paljon suomalaista politiikasta, kun 
kuulin eilen illalla tunnin aikana. Hetki oli kun kynttilän poltto. Kun steariini loppuu niin 
kynttilä puhalletaan sammuksiin ja heitetään pois. Niin kävi myös täällä politiikan pu-
humisen. Kun tulos ratkesi n. klo. 20 paikkeilla paikallista aikaa, ja selvisi että tulee 
toinen kierros, sekä se että ketä ketä siihen pääsee mukaan, niin kaikki kännykät 
hiljeni Jorma sulki radionsa, ja politiikan puhuminen loppui. Kun olimme ruokailleet, 
niin poistuimme paikalta. Pois lähtiessäni kuulin vielä jonkun naisen sanovan, että 
voi jos Sauli ja Tarja olisivat pysyneet yhdessä, ois siinä ollut meillä komea presi-
denttipari... 

    Suomen presidentin vaalit on täällä päässeet jopa uutisvälähdykseen. Nyt ootel-
laan toista äänestyskierrosta, ja sitten menemme tarkoituksella samaan paikkaan, 
samaan aikaan kuuntelemaan vaalituloksia ja kommentteja siitä että miten suomessa 
seuraavat kuusi vuotta eletään. 

  
ti. 17.1. Tänään ei sää ollut suosiollinen retkeilylle. El Palmarista lähdettyämme näytti vielä 

sellaiselta että sää kirkastuu. Kun olimme nousseet El Palmarista ensimmäisen nou-
sun, sää ei näyttänytkään tällä kertaa muuttumisen merkkejä. Aikaisemmilla retkillä 
sää oli aina ylhäällä erilainen kun lähtöpaikalla El Palmarin laaksossa. Pahimman 
sateet koimme kun kuljimme osuutta Teno Alto - La Tabaiba. Tuuli oli puuskittainen, 
voimakas, ja se toi mukanaan sadekuuroja, jolloin pisarat tuli aivan vaakaan. Huono 
sää aiheutti sen että palasimme La Tabaibasta autolle El Palmariin. Loppumatkan 
Mascaan menimme autolla. Paluumatkan Puertoon yritimme tehdä Teiden kautta, 
mutta sekin suunnitelma tökkäsi siihen että tieosuus Teide - Puerto oli lumen vuoksi 
suljettu. Yritimme päästä suoraan, kuten muutkin autot, mutta lunta oli niin paljon että 
me käännyimme takaisin ja palasimme Vilaflorin Americasin ja Garachicon kautta. 

  
su. 22.1.  Nyt on sitten koettu ensimmäinen oikea flunssa, tai miksi tätä nyt vois sanoa. Tuk-

koisuutta nenässä ja hieman kuumetta. Saattaa olla että se johtuu 17. päivän ret-
kestä, tai tarkemmin sanottuna säästä joka yllätti retkelle. On myös mahdollista että 
se tuli muuten vain. Asunnossa lämpötila on nyt 20,3 astetta, ja kun ilmassa on kos-
teutta mukana niin on hieman kalsean tuntuista. Täällä ei ole asunnoissa keskusläm-
mityksiä kuten suomessa, mutta siirrettäviä lämmittimiä on kaupoissa myynnissä. 
Niitä sitten käytetään kylmimpään aikaan, tarpeen mukaan. Ne joko yksistään läm-
mittää, tai poistaa kosteutta ja lämmittää. Meilläkin on pieni lämminilmapuhallin 
kaapissa, mutta vielä emme ole ottaneet sitä käyttöön. 

    Olemme saaneet täällä hyviä ohjeita kaikenlaisten oireiden hoitoon. Täällä on hy-
vät, tehokkaat, ja edulliset lääkkeet. Lisäksi monet lääkkeet joita suomessa saa vain 
reseptillä, on täällä vapaasti myynnissä. Yksi tehokas lääke nuhakuumeeseen (fluns-
saan) on MUCOVITAL. Lääke on pakattuna pieniin annospusseihin. Yksi pussi on 



yksi annos, ja se nautitaan kuumaan veteen sekoitettuna. Paketissa on annostus 
ohje seuraava: Aikuiset yksi annospussi päivässä. Lapset 2-12 vuotiaat puolipussia 
päivässä. 

    Olemme käyttäneet koko täällä jatkuvasti suomesta ostettua vesisuodatinta. Oh-
jeen mukaan suodatin tulee puhdistaa muutaman kuukauden välein, eli siitä pestään 
pintaan suodattunut epäpuhtaus. Nyt oli toisen pesun aika. Pinnassa oli tuskin ha-
vaittavaa epäpuhtautta. Kun suodatinta esiteltiin lääkärimessuilla Helsingissä, oli 
siellä kuva purkista johon oli pesty epäpuhtaudet jotka oli suodattunut Helsingin juo-
mavedestä kuukauden aikana. Täällä ei 4-5 kuukauden aikana ei tule niin paljoa epä-
puhtautta, kun Helsingissä yhden kuukauden aikana. Tästä voi päätellä että täällä 
käyttövesi (tulee pilvikosteudesta) on epäpuhtauksien määrässä mitattuna puhtaam-
paa kun Helsingissä. Maku kylläkin on aluksi oudompi, mutta kun siihen tottuu, niin 
se on meidän mielestämme parempaa, kun pullotettu vesi. 

  
ma. 23.1.  Aamulla olimme aivan riemuissamme. Kun olimme heränneet niin kuulimme ulkoa 

kovaan puhetta, ja kas kummaa mitä näimme. Uima-altaan työn tekijät oli jälleen 
suostunut tuleen työmaalle. Se on todella harvinaista, sillä heitä ei ole Loppiaisen 
jälkeen näkynyt. Tämmöinen lusmuaminen on täällä yleistä. Otetaan paljon töitä vas-
taan, vaikka ei ole aikaa tehdä niitä. Aloitetaan yksi työ, ja kun tulee toinen työtarjous, 
niin otetaan se ja mennään aloittamaan se, ja jätetään vain kylmän rauhallisesti en-
tinen työ kesken. Sitten kun toinen työ on sellaisella mallilla että sitä ei voi enää antaa 
muille, niin jätetään vuorostaan se ja mennään jatkamaan sitä ensimmäistä. 

    No aamulla altaalla riitti ihmettelemistä koko taloyhtiön "iskuryhmälle". Parhaillaan 
siellä oli kahden työntekijän lisäksi 4-5 hämmästelijää / "neuvojaa". Kun oli tarkoitus 
painepesurilla puhdistaa allas sisäpuolelta, niin se ei tuntunut onnistuvan millään, 
vaikka siinä oli vierellä koko iskuryhmä vahvistettuna taloyhtiön "teknikolla". Tarvik-
keista päätellen oli tarkoitus puhdistaa allas painepesurilla, jossa on vesisuuttimeen 
yhdistetty hiekkapuhalluslaite. Hiekkaakin apu-poika kantoi sinne useita säkkejä. 

    Iltapäivällä altaassa oli jo kolme painepesuria, joista ainakin yksi oli juuri paketista 
poistettu. Apumiehet olivat kadonneet, ja altaan varsinainen remonttimies siellä yksin 
ja pesi altaan sisäpintaa pelkällä vesipaineella.  

    Luulen että jos "apumiehiltä" olisi portit suljettu allasalueelle, kuten on muilta talo-
yhtiön asukkailta ollut jo viisi kuukautta, niin altaan puhdistus olisi sujunut paljon ri-
peämmin. Nyt kun remontti Reiskat ovat palanneet niin toivottavasti he saavat työ-
rauhan ja joutilaat pysyvät pois työmaa-alueelta, niin ehkä päästään vielä ehkä tänä 
keväänä sinne uimaan ja aurinkoa paistattelemaan. 

  
pe. 27.1.  Talvisäät jatkuu. Välillä paistaa ja välillä saadaan hieman vettä. TV-uutiset näytti mi-

ten edellisellä viikolla Gran Canarialla oli satanut vettä niin että joistakin taloista oli 
sortunut seiniä, koska vesi oli vienyt maata seinän alta pois. Americasin puolellakin 
oli tullut oikein kunnolla sadetta. Täällä Puertossa ollaan kaatosateilta toistaiseksi 
vältytty. 

    Katselimme juuri uutisia ja manner Espanjassa oli satanut lunta niin että uimaran-
nat on aivan lumen peitossa. Auringon ottajia ei näkynyt, lumiukon tekijöitä kylläkin. 
Espanjalaiset osaa ottaa ilon irti myös lumisateesta. Heille lumi on etelä espanjan 
rannoilla sen verran harvinaista herkkua, että siitä nautitaan täysin rinnoin. 

    Meille luvattiin hieman tuulista säätä pariksi päiväksi. Tänään oli aamulla tihkusa-
detta, mutta sitten aurinko paisteli päivällä. Lämpötila oli parhaimmillaan 20-21 as-
tetta. Ihan kiva tähän aikaan vuodesta. 

    Emme ole unohtaneet Kärppiä. Otteluita seurataan netinkautta ja tuloksista ollaan 
ajantasalla. Entisenä Oululaisena olemme täysin rinnoin mukana jokaisessa Kärppä-
ottelussa ja tietenkin toivomme että saamme keväällä täällä kuunnella myös finaa-
liotteluita joissa oma suosikki-joukkueemme on mukana. 

  



su. 29.1. Vaalivalvojaiset on pidetty. Jorman baarissa kuulivat ihmiset "livenä" vaalien edisty-
misestä. Jorma kuunteli "maailman radiosta" suomenlähetystä, ja minä kotona 
TV:stä Yle:n radiolähetystä. Olimme järjestäneet meiltä baariin radiopuhelinyhtey-
den, jolla kerroin vaalien edistymistä, jos radio lähetys ei kuulunut. 

    Illalla kuuntelimme paikallisia TV uutisia, sekä espanjan mantereen TV uutisia, 
mutta ne kanavat joita seurasimme ei sanallakaan maininnut suomen vaaleista. Yri-
timme monelta kanavalta, mutta suomen asiat ei tuntunut tänäänkään espanjalaisia 
kiinnostavan. Jalkapallo ja Saddam Husseinin oikeuden käynti ylittää täällä uutiskyn-
nyksen. 

    Manner-espanjan sää on myös tapetilla. Andalusiassa oli ollut -16 astetta, ja se oli 
kylmintä liki 30 vuoteen. Lapset olivat lumisotasilla ja nauttivat lumesta, mutta maan-
tieliikenne oli kaaoksessa. 25 ihmistä oli saanut surmansa viikonlopun liikenneonnet-
tomuuksissa. 

    Meillä sää tavallinen tähän vuodenaikaan päivällä kivasti 20 paikkeille, mutta yö on 
taas menossa sinne 15 asteen paikkeille 

   
ma. 30.1. Tänään oli Suomi ainakin Teneriffan TV-kanavan uutisissa. Presidentin vaaleista 

näytettiin n. puolen minuutin uutinen, ja se on paljon kun ottaa huomioon että uuti-
sista liki 95% on oman maan asioita. Kun suomessa tottui että uutisissa puhuttiin 
ulkomaan asioista paljon niin täällä on totuttava toisenlaiseen tarjontaan. Onneksi 
näemme CNN ja BBC kanavat joista saa enemmän tietoa muun maailman asioista 
ja tapahtumista. 

    Uima-altaan ennenkuulumaton työtahti jatkuu edelleen. Täällä on hyvin yleistä että 
työt tehdään suoraan sanottuna huolimattomasti. Aina on yritettävä jos pystyisi joten-
kin jossain kohdin lintsaamaan tai jotenkin säästämään. Uima-altaan pohjustuspin-
noitteen kanssa on nyt töpeksitty oikein mallikkaasti. Altaan tyhjennyksen jälkeen pe-
semättömän altaan pintaan levitettiin jokin pohjustusaine, jota nyt sitten on painepe-
surilla pesty jo toista viikkoa pois. Täällä yritetään jos sattuisi työ kelpaamaan. Mei-
dän onneksi ei kelvannut. Toivottavasti se on eri firma jokia altaan lopullisen pinnoi-
tuksen tekee. 

    Suomalaisilla on kuitenkin työmoraali, joka ei salli tehdä huonoa työtä, jos sen työtä 
hakiessaan ilmoittaa hallitsevansa. Itseäni henkilökohtaisesti hävettäisi oikein ran-
kimman mukaan, jos olisin tehnyt tuollaisen mokan ja joutuisin sitä pesemään päivä-
tolkulla, kun samat silmäparit päivästä toiseen seuraavat työn edistymistä, ja tietävät 
tasan tarkkaan miksi sitä pestään. 

    Jostain kumman syystä uima-altaan portit suljettiin kun remontti alkoi. Vain remont-
timiehillä, ja "kana-ukolla" sekä "kissa-naisella" on pääsy sinne alueelle. Kana-ukko 
on mies joka käy ruokkimassa ei kenenkään kanoja taloyhtiön puutarhassa. Kukaan 
ei niitä kuulemma omista, ja kenenkään ne ei ole, mutta silti ne taloyhtiön puutar-
hassa huutaa ja kaakattaa. Aika omituista että lintu influenssan aikana keskellä kau-
punkia saa olla tuollainen lauma kukkoja ja kanoja. Jokin aikaa sitten listattiin maail-
man maat siihen järjestykseen, missä maassa on pienin korruptio. Suomi oli kärjessä 
siinä listassa, mutta eihän meillä olekaan kanoja keskellä kaupunkia. Belairin kukot-
han tietää kaikki jotka ovat Puerto de la Cruzissa käyneet. Jopa matkatoimistojen 
esitteetkin niistä mainitsee (lähistön hotellien häiritsevänä tekijänä kylläkin). 

    Kissa-nainen taas on muori joka ruokkii kaupungin kulkukissoja taloyhtiön uima-
altaan uudella laatoituksella. Jossain kaupungin säännöissä lukee että kaupungissa 
on kulkukissojen ja -koirien ruokkiminen kielletty. Täällä Belairissa henkilökunta elää 
omassa maailmassaan ja piupaut tuntuu välittävän mistään säännöistä. Jollain ta-
valla taloyhtiön teneriffalainen henkilökunta ei tunnu arvostavan muiden maiden kan-
salaisia, vaan pitää heitä kuin toisen luokan kansalaisina, vaikka itse ovat palkkalis-
talla taloyhtiössä, ja me heille palkan maksamme. 

    Jos, ja kun allas joskus valmistuu niin, saas nährä kuka siellä kehtaa makoilla ja 
paistatella päivää kun ympärillä haisee valmiiksi kissan "piip" ja "piip". 



    Painepesurille on töitä vielä altaan ulkopuolellakin, ennen kun allas on ihmisten 
käyttöön kelpaava. Remontista on muutama uusi kuva, joista näkee remontin huiman 
edistymisen. 
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to. 2.2. On Virgen de la Candelarian päivä. Teneriffalla se on vapaapäivä. Koululaisilla on 

myös perjantai vapaa päivä, ja kun on vapaata niin silloin väki menee rannalle. Kun 
vielä aurinko paistaa, niin päivä on täydellinen. 

    Kävimme päivällä kävelemässä Punta Pravassa. Kiersimme rantojen kautta. Las-
kuvarjoliitelijät nauttiva päivästä, sillä niitä ilmestyi taivaalle aina vaan lisää. En tark-
kaan tiedä mistä kukakin lähti liikkeelle, mutta Orotovan suunnasta ne taivaalle il-
mestyi. Jalkapallokentän takana olevalle parkkipaikalle oli jo laskeutunut toista kym-
mentä liitelijää. Myös uimarannat oli täynnä auringon palvojia. Aurinko ei ole paista-
nut näin hyvin moneen päivään, joten siitä on otettava ilo irti kaikilla mahdollisilla 
tavoilla. 

  
  Karnevaalit lähestyy. Kun talvi on viileimmillään niin silloin pitää hieman juhlia lämpi-

mikseen. Karnevaalit on vanhojen julisteiden mukaan vuoteen 1976 ollut nimellä 
Fiestas de Invierno. (talvijuhla) Vuodesta 1977 julisteissa on käytetty nimeä Carna-
val.  

    Vielä en ole huomannut mitenkään suuresti fiestan tuloa, mutta kyllä varmaan esiin-
tyjillä on kova säpinä kun viimeistellään ja hiotaan omia ohjelmanumeroitaan. 

    Muutamana päivänä saatiin hieman esimakua desibeleistä joita tullaan kuulemaan 
karnevaalien aikana. Oli n. 10 henkilön ryhmä Charcon-aukion laidalla ja jokaisella 
oli rumpu tai rumpuja. Soittajilla oli jonkinlainen harjoitus menossa. Aluksi he rum-
muttivat rumpujaan paikallaan, ja kun oltiin hyvässä tahdissa, niin sitten ryhmä lahti 
liikkeelle. Soittava kulkue oli sen verran äänekäs, että nyt on tiedossa desibelien taso 
joten tarvii alkaa etsimään korvatulppia valmiiksi. 

    Muuten ei karnevaalien lähestyminen vielä kovin katukuvassa näy. Jotain myynti-
kojuja ja pari rekan perävaunua on ilmestynyt aallonmurtajan viereiselle parkkipai-
kalle. Rekan perävaunuissa on myös luukut joten sekin on varmaan vaunu josta jo-
tain tullaan myymään. 

  
pe. 3.2. Sää: Aamu on aurinkoinen ja lämpötila 19 astetta. Muutamia oikein pieniä pilvihatta-

roita Santa Ursulan suunnassa, eikä muuta. Tänään on myös saunapäivä, joten kun 
sää näyttää suosivan niin auringon ottoon pariksi tunniksi ennen saunavuoroa. 

    Iltapäivällä paiste kuitenkin loppui, ja taivas vetäytyi pilveen. Kolmen paikkeilla 
saimme muutaman vesipisaran, mutta onneksi sellaista "tihnusadetta", ja sitäkin ai-
van hetken aikaa. Loppupäivän taivas oli kuitenkin pilvinen, joten aurinko ei enään 
tälle päivälle näyttäytynyt.. 

  
la. 4.2.  On lauantai ja näyttäs siltä että ainakin aamusta paistaa. Aamukahvin jälkeen me-

nemme torille. Siellä on kauppias joka myy mustetta tulostimiin sellaisissa tankkaus-
paketeissa. Mustasta voi tankata patruunan 6-7 kertaa ja väripaketista 7-8 kertaa. 
Pitää tutkia onko ne toimivia paketteja, sillä täällä muste on alkuperäispakkauksissa 
saman hintaista kun Suomessakin.  

    Värisäiliö on nyt täytetty, ja testitulostus tehty. Hyvin patruuna toimii. Tankkauspul-
loissa on 50 ml mustetta, ja kun tyhjään patruunaan menee 7-8 ml, niin tankkauksen 
voi tehdä moneen kertaan. 

    Parin tunnin kierroksen teimme rannalle. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta. 
Kolmen paikkeilla palasimme ja silloin alkoi jo taivas vetäytyä pilveen, ja lämpötila 



laski heti muutaman asteen. Nyt olemme asettuneet kuuntelemaan netin kautta 
Kärppä peliä. 

   
su. 5.2.  Aurinkoiset säät jatkuvat. Päivä valkeni lähes pilvettömälle taivaalle. Päiväkävely ran-

nassa tavalliseen tapaan. Uimarannoilla oli todella runsaasti auringon paistattelijoita. 
Tällä viikolla tulleet lomailijat ovat saaneet nauttia oikein hyvistä lomailmoista. 

    Tänään pallokentällä oli vuorossa junioreiden jalkapallo-ottelu. Lisäksi uima-al-
taalla oli joku suuri vesipallo turnaus. TV kameroita oli ainakin 5 ja selostajaa ja toi-
mitsijoita suuria määriä. Sponsoreiden kylttejä. ym. ym. Joukkueet saapuivat juuri 
altaalle, kun olimme kulkemassa paikan kohdalla. Pysähdyimme hetkeksi seuraa-
maan ottelun alkua, sillä oli ensimmäinen kerta kun seurasin vesipalloa "livenä". Toi-
sen joukkueen "kylpytakkien selässä luki 'ATL Barceloneta' ja toisen 'CN Sabadell'. 
Nyt kirjoitellessa päiväkirjaa, tulee samainen ottelu TV:stä livenä. Kyseessä on luul-
tavasti jokin suurempi turnaus. 

    Ranta-alueen parkkipaikalla seurasimme isojen poikien leikkiä. Lähes "aikuiset" 
miehet ajelivat kauko-ohjattavilla polttomoottoriautoilla. Autot kulkivat todella lujaa, ja 
pientä kisailua leikissä oli. Mitään rataa ei ollut, mutta kun tilaa oli niin kiemurtelivat 
autoillansa kaikenlaisia kuvioita. 

    Muutama päivä sitten uutiset hehkutti kun Madridin lentokentän uusi matkustaja-
terminaali otettiin käyttöön. Sitä kehuttiin Euroopan uudenaikaisimmaksi. Nyt parhail-
laan uutiset kertoi että on jotain ongelmia uuden rakennuksen jossain toiminnassa. 
Olen useasti kuullut että Helsinki-Vantaan lentokentän matkustajaterminaali on va-
littu parhaimmaksi toiminnoiltaan ja "business" matkustajien mielipidekyselyissä. 
Jään mielenkiinnolla seuraamaan, miten Euroopan "uudenaikaisin" kenttä pärjää 
Helsinki-Vantaan kentälle toiminnoissaan. 

   
ti. 7.2.  Tänä aamuna taivas on pilvinen. On luvattu pari päivää pilvisempää säätä. Ilma on 

sopiva pienelle auto-ajelulle. Käymme Mascassa, ja ehkä Teidellä. Hieman riippuu 
aikataulusta. 

    Kun lähdimme niin Puertossa sateli hieman vettä. mutta se lakkasi kun olimme 
menossa Garachicossa. Mascassa paisteli jo aurinko. Palasimme Teiden 
kautta,koska halusin saada selville tämän hetkisen tilanteen vaellusreiteistä. Lunta 
oli ja hissit ei kulkeneet. 

    Yöksi on tänne luvattu huonon puoleista säätä ja mahdollisesti myrskyisää tuulta. 
Kerrankin lähes jokainen TV-kanava ennusteli samanlaista säätä. 

   
ke. 8.2.  Myrskyrintama jotenkin taas ohitti Puerto de la Cruzin. Santa Cruz oli saanut tuulta 

ja vettä runsaasti yli tarpeen. Oli tehnyt tuhojaan aikalailla. Veneitä oli satamissa sär-
kynyt, lentoliikenne oli ollut vaikeuksissa, ja talojen seinistä oli irtoillut joitakin seinä-
levyjä. Jopa Americasissa on ollut huonoja säitä, joka muuten on varmempi aurinko-
paikka kun tämä Puerto. 

    Puerto de la Cruz on vihdoinkin julkistanut  Karnevaalien ohjelman. Olen laittanut 
sen 'Ajankohtaista' valikkoon sellaisia lomailijoita varten jotka mahdollisesti viettävät 
täällä lomaansa karnevaalien aikaan. 

   
 to. 9.2. Eilen säätiedotus lupasi sadetta kaikille saarille. Ainut paikka jossa oli sääkartalla 

auringon kuva oli Puerto de la Cruzin alue. Mielenkiinnolla seuraamme miten sääen-
nustus tänään osuu kohdalleen. Aamu on puolipilvinen, mutta aurinko myös paistaa 
pilvien lomasta. 

    Uima-allas remontti sen kun jatkuu. Nyt alkaa allas olla puhdistettu, eli ollaan itse 
uima-altaan osalta samassa tilanteessa jossa oltiin 5.9. otetussa kuvassa. Ainoa ero 
9.2. otetussa kuvassa on se, että missä ennen oli nurmikko, on nyt laatta. Tämä laa-
tan laitto on vienyt aikaa "vain" 5 kuukautta. 

   



pe. 10.2.  Sää on todella suosinut Puertossa lomailevia ja asuvia. Nyt ollaan saatu paistatella 
ihan mukavassa säässä, jo useampia päiviä. Säätiedotukset ovat lupailleet vähän 
huonompia ilmoja, mutta meidän onneksi lupaukset ei ole pitäneet kovin hyvin paik-
kaansa. Muutama pieni sadepisara tuli eilen, mutta muuten täällä oli oikein hyvät 
ilmat. Kävelyretki piti tehdä tuuliselle alueelle, sen verran kuumasti aurinko paistoi.  

    Olympia huumaa ollaan yritetty kasvattaa, mutta kun tietää, että suomalaiset kilpai-
lee lajeissa, joissa espanjalla ei välttämättä ole edustajia, niin ne lajit saattaa jäädä 
täällä näkemättä. On lajeja joissa espanjalla on edustajia ja niistä varmaan tullaan 
lähettämään ohjelmaa. Kun olemme nähneet miten espanjan TV näyttää formuloista 
lähetystä, niin sillä perusteella meidän ei kannata paljoa toivoa suomalaislajeja nä-
kyviin. Onneksi meillä näkyy EuroSport, joten kisalähetysten seuranta tulee varmaan 
olemaan em. kanavan varassa.  

    Karnevaalien lähestyminen alkaa jo näkymään. Karnevaalien katuvalaistukset al-
kaa olla valmiina. Europa Plazalle ollaan rakentamassa suurta esiintymislavaa. En-
simmäinen karnevaaliohjelmassa mainittu ohjelma on 13. päivä. Siitä sitten show jat-
kuu aina 5.3. saakka. 

   
la. 11.2.  Viime yönä saatiin vettä Puerto de la Cruziin. Sitä tuli aivan kaatamalla. En tiedä 

miten paljon sitä tuolla kaupungin öisillä kaduilla virtasi. Nyt kuitenkin kahdeksan 
paikkeilla pilvet hieman rakoilee, ja taivaskin näyttäytyy. Tämän päivän ennustee-
seen luvattiin pohjoispuolelle hieman sateita, ja etelään pilvistä, mutta ei sateita. 

    Retki Teidelle tehtiin vaihtelevassa säässä. Alkumatka Puertosta El Tanquen Ca-
mel Centeriin saatiin tehdä auringon paisteessa. Santiago del Teidessä pidimme 
kahvitauon ja sieltä suuntasimme ylös vuorelle. Kohta lähtömme jälkeen alkoi sata-
maan oikein kunnolla. Kun pääsimme ylös vuorella oli sade jo lakannut. Hissi oli sul-
jettu, kuten on ollut koko ajan kun vuorella on ollut lunta. Lähdettyämme paluumat-
kalle Puertoon, alkoi satamaan lunta. Lämpötila oli ylhäällä alimmillaan +2 astetta. 
Nyt on Puertossa 16 astetta, joten Afrikasta puhaltanut "sirokkotuuli" on hiipumassa, 
ja palataan talvikauden normaaleihin lämpötiloihin. 

    Kisaseuranta on toistaiseksi sellainen kun epäilinkin Espanjan TV ei ole näyttänyt 
vielä muuta kun avajaiset. Yhdistetty ja mäen karsinta on katsottu Europortin kautta. 
Nyt näytetään kovasti pariluistelua, mutta siinä ei taida olla suomalaisia. Täytyy tun-
nustaa että on jäänyt suomen kisajoukkueen kokoonpanon lukematta netistä. Hyp-
pylajit, Alppilajit, Lumilautailu, Kumparelasku ja Jääkiekko on niitä lajeja joita etu-
päässä pyrin seuraamaan. 

   
su. 12.2.  Taloyhtiön hissiremontti pitäisi olla liki valmis. A-talossa on ollut ongelmia 8-hengen 

hissin kanssa. Sanovat että kun 3 henkeä menee hissiin niin se välillä jumittuu, eikä 
kulje. Mäkikisan alussa päätimme että käymme kiireesti syömässä Jormalla, ja tu-
lemme katsomaan kisan loppuosaa, koska suomalaiset hyppäävät loppupäässä. Kun 
olimme syönee, niin kiirehdimme kotiin katsomaan suomalaisten hyppyjä. Kun pää-
simme hissiin ja painoimme oman kerroksemme nappia, niin siihen nytkähti Otiksen 
hissi.  Mikään ei toiminut. Valot siellä onneksi paloivat. Aikamme soittelimme hälytys 
kelloa, ja noin vartin kuluttua saapui talkkari ja päästi meidät hissistä ulos. Onneksi 
ei ole ahtaanpaikan kammoa, eikä ollut kiire vessaan. Nyt on tämäkin juttu koettu. 

   
ma. 13.2.  Karnevaalien ensimmäinen ohjelmapäivä on takana. Real Casa de la Aduanan vie-

reen rakennetulla esiintymislavalla oli Karnevaalien ensimmäinen tapahtuma. Aluksi 
pidettiin parit pakolliset puheet. Ensimmäisen piti mieshenkilö, jonka nimestä en saa-
nut selvää, mutta kansa hurrasi ja huuteli Guapo! Guapo! Varmaankin oli joku pai-
kallinen julkkis. Toisen puheen piti iäkkäämpi herra. Epäilin että joko Karnevaalien 
organisaation jäsen tai vaikka kaupungin johtaja, kuka ties. Loppuun tuli jonkinlainen 
karnevaalien avaus. 



    Sitten päästiin jo ohjelmapuoleen. Lectura del Pregón (Pregónin tulkinta) Erilaisiin 
naamioihin pukeutuneet nuoret esiintyivät. En tiennyt oikeasti mistä tulkinnassa oli 
kyse, mutta katsomassa olin. 

    Seuraavan oli Karnevaalien kandidaattien esittely, ja heille arvottiin numerot. Ensin 
lavalla saapuivat lapset, joiden ikä oli jotain 8-10 vuoden paikkeilla. Sitten esiteltiin 
ehdokkaat joiden ikä jonkin verran alla 20. Lopuksi lavalle saapuivat kaikki kandidaa-
tit yhdessä. Tilanne oli kun missikisoissa. TV haastatteli ja kamerat kuvasivat. 

   Ohjelman mukaan 19. päivä on "lasten karnevaalikuningattaren" valinta ja 23. päivä 
on karnevaalikuningattaren valinta. Ehdokkaat on esitelty.  

    Jotta päästiin heti hieman karnevaalitunnelmaan on lopussa orkesterin vuoro pau-
kutella hieman vauhdikkaita rytmejä, ja säveliä. Loppuun tietty ilotulitus. 

   
ti. 14.2.  Tänään kävimme Santa Cruzissa jättämässä residente anomukset. Kortista. Kortista 

on etua kun matkustelee saarelta toiselle, tai mantereelle, sekä täällä Teneriffalla 
joihinkin maksullisiin paikkoihin, esim. merivesialtaille, ja Teiden hissiin pääsee edul-
lisemmin. 

    Korttiin vaaditaan kaikenlaisia papereita, ja niistä kertyy aikamoinen pino. Pape-
rimme olivat kunnossa, mutta sitten törmäsimme tietoliikenne ongelmaan. Kun pape-
rit on leimattu, niin niistä pitäisi syöttää joitakin tietoja tietokoneelle, jotta se tulostaisi 
maksukuitin, jolla maksaisimme korttiin kuuluvan maksun. Koneiden ollessa "nurin" 
emme saaneet kuittia, vaan meitä pyydettiin odottelemaan 15 minuuttia. Kävimme 
läheisessä baarissa kahvilla, ja kulutimme aikaa. Vartin päästä palasimme toimis-
toon, mutta sama tilanne. Meitä pyydettiin tulemaan huomenna uudelleen, mutta ta-
kuuta siitä että koneet huomenna pelaa ei saatu. Täällä aina vaaditaan kopio lähes 
jokaisesta paperista. Huomasin ulkomaalaistoimistossa, miten paljon suuria pape-
rinippuja oli pöydillä. Sellaisia 50 sentin korkuisia paperinippuja oli monella pöydällä 
useita. Olemme paulan kanssa monesti ihmetelleet mihin kaikki kopiot ja kopioiden 
kopiot täällä arkistoidaan. Onneksi kopiot ei täällä paljoa maksa. Yksittäinen valoko-
pio maksaa 10 senttiä, ja passikuvia korttiin sai 4 eurolla 10 kpl.  

    Huomenna palaamme uudelleen Santa Cruziin katsomaan jos koneet olisi saatu 
toimimaan. Aikaa ei ole varattuna, mutta toivotaan että pääsemme sisälle koko viras-
toon.  

   
ke. 15.2.  Kaikki meni hyvin Santa Cruzissa. Eilisestä käynnistä oli kulunut niin vähän aikaa, 

porttivahti muisti meidät ja päästi sisälle. Kaikkien onneksi tietokoneet oli saatu toi-
mimaan eilen ja meidän lappumme oli valmiina odottamassa noutajaa. Parin allekir-
joituksen jälkeen saimme tarvittavat paperit ja palasimme Puertoon. Paluumatkalla 
kiersimme autoliikkeen kautta näyttämässä auton mykistynyttä radiota. Omituista on 
täällä se, että auton myyjän pitää olla sanomassa kuuluuko radion vaihto takuuseen 
vai ei. Nyt ei myyjä ollut paikalla, joten pitää mennä perjantaina liikkeeseen uudelleen 
kysymään asiaa. Jos vaihto kuuluu takuuseen, niin se vaihdetaan, mutta jos ei niin 
sitä ei vaihdeta, vaan ostan siihen tavallisen radion jostain liikkeestä. 

   
to. 16.2.  Aamulla menimme klo. 9.00 poliisilaitokselle papereiden kanssa. Asian käsittely via 

aikaa noin puolisen tuntia. Pari allekirjoitusta ja sormenjäljen otto, ja asia oli sillä val-
mis. Poliisilaitokselta saimme kuitin joka toimii väliaikaisena todistuksena, niin kauan 
kunnes saamme oikean kortin. Kortin odotusaika on 35 vuorokautta. 

    Huomenna mennään sitten autoliikkeeseen kuuntelemaan kuuluuko auton oma ra-
dio takuuseen vai ei, ja se on taas uusi juttu. 

    Tänään näimme ensimmäisen kerran talviaikana kun säätiedotus lupasi auringon-
paistetta sillä tavalla että sääkartassa oli Teneriffan saaren kohdalla pelkää auringon 
kuva. Katsellaan mitä huomenna tulemaan pitää. 

   



pe. 17.2.  Autoradio saatiin toimimaan ja se meni takuun piikkiin. Eilinen säätiedotus ei pitänyt 
paikkaansa. Taivas ei ole pilvetön kuten luvattiin. Aamun säätä Puertossa en tiedä 
tarkkaan sillä vietimme 8-13 välisen ajan La Lagunan alueella. 

    Eilen saimme kuulla taas suomesta miten täällä Teneriffalla on lunta ja sataa ko-
vasti. En tiedä mistä Suomen lehdistö tietonsa saa, mutta täällä Puertossa ei ole 
läheskään sellaista kun meille kerrottiin ilmaislehtien kirjoittaneen. Tiistai-iltana tuli 
kaatamalla vettä, ja jos se on tullut Teidellä lumena, niin sitä voi silloin olla runsaasti. 
En ole käynyt ylhäällä viikkoon, joten en henkilökohtaisesti tiedä mikä on tämän het-
ken tilanne.  

    Puertossa on nyt pilvistä, mutta ei sada. 
   
su. 19.2.  Tänään saimme paistatella oikein mukavissa lämpötiloissa. Päivällä lämpötila var-

jossa kohosi jopa 23 asteeseen. Nyt illalla kun seuraamme jääkiekko-ottelua on pil-
vetön tähtitaivas. Saattaa olla, että huomenna on taas aurinkoinen päivän. Pitää ot-
taa kuitenkin huomioon että täällä säät saattaa muuttua täysin parissa tunnissa. 

    Olympia-jääkiekon Suomi - Kanada ottelun seuraamisessa oltiin kahden ensimmäi-
sen erän ajan Ylesat radiokanavan varassa. Eurosport näyttää Italian peliä, ja pai-
kalliset TV kanavat ei ole näyttänyt kisoista muuta, kun avajaiset. Viimeistä erää pää-
simme seuraamaan Eurosport kanavan kautta.  

    Karnevaalien Murgas (pilkkalauluja) on laulettu Europa Plazalla aidatulla alueella 
jo muutamia päiviä. Olemme seuranneet niitä jonkin verran TV lähetyksen välityk-
sellä. 

    Tänään on karnevaaliohjelmassa ollut Lapsikuningattaren valinta. Tällä viikolla on 
virallisessa ohjelmassa vain to. 23.2. Karnevaalikuningattaren valinta ja sitten la. 
25.2. on Avajaiskulkueen vuoro. 

    Pikkuhiljaa alkaa katukuvassa näkymään juhlan tulo. Päivittäin tulee lisää kaiken-
laisia myyntikojua. Kaikkea, vaatteista pikkupurtavaan on saatavilla noista kojuista. 
Myös erilaisia soittoryhmiä on kierrellyt kaupungilla, ja luulen että ne tulevalla viikolla 
vielä lisääntyy. 

   
ma. 20.2.  Niinhän siinä sitten kävi, että taivas veti yöllä pilveen ja aamulla ei aurinko paistanut. 

Nyt on hieman vilpoista. Lämpötila on vain 16,6 astetta (klo. 10.10). tällä hetkellä ei 
oikein näytä siltä että sää olisi lähiaikana muuttumassa. Tänään on myös opiskelu-
päivä, joten minulle sopii hyvin tämmöinen ilma. Lomailijoille kyllä soisi parempia il-
moja, mutta kun niihin ei pysty vaikuttamaan. Kello on käynyt noin tunnin edellisestä, 
ja jo on aurinko tullut näkyviin. Paistetta ei kuitenkaan tullut sen enempää. 

    Tänään uima-altaan pinta alkoi saamaan sinistä väriä. Nyt alkaa hiljalleen valkenee 
remontti juttu. Aikaisemmasta pinnoitteesta päätellen allas oli varmaan tarkoitus laa-
tottaa, tai ainakin luulen remonttimiesten niin kuvitelleen. Asioista jos ei tarkkaan so-
vita, niin tämmöinen on mahdollista. Kun pyydetään urakkatarjousta, niin kyllä tar-
jouspyynnössä pitäisi mainita mistä työstä tarjousta pyydetään. Nyt epäilyttää että 
koko homma on annettu "tutun tutulle" tehtäväksi, eikä semmosta paperia oo jossa 
sanottas mitä pitää tehdä.  

    No pää asia on että allas valmistuu, ja nyt alkaa pikkuhiljaa näyttään siltä että tänä 
kevään päästää vielä vielä altaaseen uimaan ennen Suomeen lähtöä. 

   
to. 23.2.  Aamulla heräsimme sähköttömään aamuun. Koko Puertosta oli sähköt poikki. Syytä 

en tiedä. Tunnin odottelun jälkeen ne palasi, joten pääsimme aamukahvin keittoon. 
    Eilinen tähtitaivas illalla uumoili tälle päivälle hyvää säätä, mutta toisin kävi. Aamu 

oli viileä, ja lämpötila sisällä oli ensimmäisen kerran alle 20 astetta (19,7). Koko päivä 
oli vilpoinen, ja vasta illalla 15-16 paikkeilla aurinko näyttäytyi, ja lämmitti hieman 
ilmaa. 

    Meille kerrottiin että karnevaalien aikana kaksi viikkoa on pauketta ja meteliä yötä 
päivää. Ensimmäinen viikko alkaa olla lopuillaan, ja tähän mennessä on ollut 



rauhallista. Pilkkalaulukilpailut pide3ttiin aidatulla alueella, joten ne ei ole häirinnyt 
mitenkään. Pilkkalaulut ei ole kiinnostanut muutenkaan, koska niissä ryhmät esittävät 
espanjankielisiä lauluja, joista ei juurikaan mitään ymmärrä. 

    Tänään kiersimme Charcon alueen ja siellä oli karnevaalien rakennus täydessä 
vauhdissa. Myyntikojuja oli tuotu paikalle kymmeniä, ja asentajat virittelivät "valolet-
kuja" katujen yläpuolelle. 

    Tänä iltana on ohjelmassa karnevaalikuningattaren valinta. Valinta kilpailu alkaa 
21.00 ja se tapahtuu Europa Plazalla.  

    Omat karnevaaliasumme on työn alla. Ostimme juhlaan sopivan kankaan, ja naa-
purimme taitava ompelija loihtii siitä minulle juhlapaidan. Olen hankkinut myös pai-
taan sopivan päähineen. Nämä me sitten yritämme saada valmiiksi lauantaihin men-
nessä. Lauantain aikataulu on karnevaaliohjelman mukaan seuraavanlainen. 

 20.30 Avajaiskulkue. Paseo Luis Lavaggi – Calle San Felipe – Plaza del Charco – 
Calle La Marina – Calle Santo Domingo – Calle Zamora – Avenida Generalisimo – 
Avenida Colon. 

 22.00 Karnevaalitanssit. Plaza del Charco ja sen ymp. 
    Tänä iltana syttyi kaupungille karnevaalivalot, joten suuntaan illalla kameran 

kanssa "pelipaikoille" katsastamaan juhlavalaistusta. 
   
pe. 24.2.  Tänään TVE 2 kanava innostui näyttämään Torinon talvi-kisoista lähetystä. Ky-

seessä oli naisten pujottelu. Hetken hämmästeltyäni moista, niin jo oli kohta kuvassa 
Espanjan nuorempi kuningas vaimoineen. Lisäksi kisassa on mukana espanjalainen 
laskija. Siinä sen syy. TVE on näyttänyt avajaiset, ja tämä oli toinen kerta kun olen 
onnistunut TVE:n kanavilta Torinon kisa-lähetystä näkemään. Täällä on todella vai-
keaa olla talviurheilulajien innokas penkki-urheilija, suoraan sanottuna mahdotto-
muus. Ainoa pelastus on satelliittikanavat joita katselee omilla antenneillaan. 

    Aamu-uutiset näytti moottoritie remontista joka kestää kaksi kuukautta. Paikka on 
Las Américasin ja Los Christianosin välillä, jossain Aronan liittymän kohdalla. Työ-
maa tulee hidastamaan ja ruuhkauttamaan liikennettä siellä kahden kuukauden ajan. 

    Jos on täällä ollut vaikeuksia paikallisten asioiden hoidossa, niin tuntuu niitä olevan 
myös suomessa. Minulla on Saunalahden kännykkäliittymä jota pidän suomalaisessa 
puhelimessa. Viimeisin laskuni on kirjoitettu väärin, ja olen laittanut siitä Saunalah-
teen huomautuksen, mutta mitään ei tapahdu. Ensimmäisen ilmoituksen laitoin kun 
laskuni saapui tänne. Automaatti vastaa että viestinne on vastaan otettu, mutta 
muuta ei tunnu tapahtuvan. Laskuni eräpäivä on 24.2., eli tänään. Saa nähdä milloin 
se oikaistaan ja pääsen sen maksamaan. 

   
la. 25.2.  Eilen illalla Paula leipoi 120 pullaa, ja niitä me sitten paistelimme uunissa n. kolmisen 

tuntia. Samalla tietenkin seurasimme Suomen ja Venäjän jääkiekko-ottelua. Aamulla 
heräsimme 6.30 ja aloitimme laskiaispullien koristelun. Vaikka oli lauantai niin uima-
altaan maalaajat kävi myös aikaisin aamulla työmaalla. Se ihmetytti hieman, tai oi-
keesti ihmetytti sangen suuresti. Maalasivat noin tunnin, tai puolitoista, ja lähtivät. Nyt 
kyllä näyttäisi siltä että allas olisi maalauksen puolesta valmis. Saa nähdä milloin sitä 
aletaan vedellä täyttämään. 

    10.00 alkoi Teneriffan Suomiseuran ja Ev-Lut. Seurakunnan kirpputori/myyjäiset, 
joissa Paula oli sitten pullia myymässä. Myyjäiset kesti pari tuntia, ja siellä oli saata-
villa kaikenlaista tuotetta. Jopa hernekeittoa oli myynnissä. Yritimme ottaa iltapäivä-
torkut, jotta jaksaisi illalla juhlia ja seurata karnevaalien avajaiskulkuetta. On kuitenkin 
oikein aurinkoinen päivä (lämpötila kaupungin mittareissa 25 astetta), joten kansaa 
on liikkeellä ja kaupungin äänet sellaiset, että minun siestani jäi yhteen tuntiin. Oikein 
hyvä juhlapäivän sää. 

    Illalla 20.30 mene kuvaamaan kulkuetta. Tulen kulkueen mukana Jorman Baarin 
nurkalle, ja sitten tuon kameran pois. Sen jälkeen alkaa omat juhlamme. Karnevaali-
tanssit alkaa Charcolla 22.00 



   
su. 26.2.  Avajaiskulkue on nyt sitten nähty. Menimme kahdeksan paikkeilla kulkueen lähtöpai-

kalle. Kuljetus vaunujen rakentelut oli vielä silloin käynnissä. Tanssiryhmät harjoitteli 
omia tanssejaan. Soittajat paukuttelivat rumpujaan. Katselimme hetken harjoituksia, 
ja lähdimme etsimään kadun vierestä vapaata paikkaa, josta pääsisi ottamaan kul-
kueesta kuvia. Jalkakäytävät oli niin hyvin kansoitettu, että kun löysimme kuvien ot-
toon sopivan paikan, niin ankkuroimme itsemme siihen. Olimme aivan lähellä lähtö-
paikkaa. Kulkueen edessä kulkeva poliisiauto oli n. 20 metrin päässä lähtövalmiina.  

    Kulkueen lähdettyä liikkeelle n. 20:15 se eteni alussa hyvää vauhtia. Paria pientä 
pysähdystä lukuun ottamatta se kulki ohitsemme sujuvalla vauhdilla. Kun viimeinen 
ryhmä sivutti paikkamme n. 21:10, niin lähdimme välittömästi pyrkimään Avda Gene-
ralissimolle etsimään seuraavaa kuvauspaikkaa. Löysimme paikan Generalissimon 
alkupäästä, mutta jouduimme olemaan sen verran kaukana kulkueesta että kameran 
salamavalon teho ei riittänyt ihmisiin jotka kulkivat kadun toista reunaa. Seurattu-
amme kulkuetta yli kaksi tuntia, vein kameran kotiin ja läksimme tutkimaan miten 
vietetään karnevaalitansseja Charcon aukiolla. Melua ja pauketta oli "riittävästi", ja 
sitä olisi varmaan jatkunut vaikka aamuun, mutta meille riitti kun kello oli kolme. Be-
lairista katsottuna Charcon aukio sijaitsee sen verran kaukana, että desibelit jolla 
musiikkia soitettiin ei kuulu meille. Karnevaalitansseja on tästä eteenpäin joka yö, 
aina 5.3. saakka 

   
ti. 28.2.  Illalla 23 paikkeilla Puertossa oli tähtitaivas. Yöllä hieman yli yksi heräsimme kauhe-

aan sateeseen ja ukkosen jyrinään. Vettä satoi kaatamalla. Tuuli oli mereltä päin ja 
se toi veden lähes vaakasuunnassa. Salamointia ja kovaa jyrinää kuului pitkän aikaa. 
Sade hellitti muutaman minuutin kuluttu ja kohta ihmiset kiirehtivät kaduilla, ennen 
kun seuraava sadekuuro yllättää. Täällä sadekuurot on sellaisia että muutaman mi-
nuutin sataa kaatamalla, ja sitten on rauhallista, ja taas kohta sataa jne... Toisen 
kerran heräsimme pari tuntia myöhemmin samaan ilmiöön. Hetken aikaa katseltuani 
katosi kaupungista sähköt. Ensin kaupunki pimeni kokonaan, ja sitten alkoi hotellei-
hin syttymään varavalojärjestelmät. Ensimmäisenä valaistui El Tope. Myös meille 
Belairiin tuli valot. Oli kiva näköistä katsella, kun pimeisiin hotelleihin alkoi syttymään 
valoja. 

    Nyt aamulla tuulee edelleen voimakkaasti. Sade on toistaiseksi lakannut ja pilvi-
peite rakoilee. Säätiedotus oli jollain kanavalla luvannut tällaista myrskyä ja se kuu-
lemma kestää muutaman päivän. Tiedä häntä. Nyt kyllä sen kanavan ennuste on 
osunut "nappiin". Salamointi ja ukkonen alkoi uudelleen. Kello on nyt 8.20 

    Tämä tiesi sitä että tälle päivälle suunniteltu Chamorcan retki piti peruuttaa. Meidät 
on kerran yllättänyt voimakas tuuli sateineen kesken retken (El Palmar-Masca) rei-
tillä, ja se ei ole kivaa. Extremeähän siinä kyllä on, mutta hauskuus on kaukana, ja 
maisemien näkeminen on mahdotonta. Silloinkin reitille lähtiessä oli vielä hyvä ilma. 
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ke. 1.3. Kävimme katsomassa Sardiinin hautajaiset. Kulkueen reitti meni Belairin vierestä, 

joten pystyimme seuraamaan sitä omasta pihasta. Kulkueessa kuljetettiin n. 10 met-
ristä Sardiinia, ja perässä joukko surevaa saattoväkeä. Saattoväki oli pukeutunut 
mustiin. Kulkueen ohitettua Belair siirryimme katsomaan varsinaista hautaustapah-
tumaa rantaa (kalasatamaan) Satama alue oli viimeistä paikkaa myöten täysi, joten 
jouduimme seuraamaan tapahtumaa neljännestä rivistä. Kuvien otto piti suorittaa si-
ten, että kädet suoriksi ylös, ja näyttö käännettynä alas päin. Kun kala oli saatu pai-
kalleen ja siihen tarvittavat laitteet, tuli mies soihdun kanssa ja sytytti laitteen tuleen. 
Kalan sisällä oli jotain ilotulitteita, ja niitä sitten lenteli taivaalla polttotapahtuman ai-
kana. 



    Itse tapahtuma vei vain 15-20 minuuttia, ja lopuksi oli ilotulitus. Tapahtumasta on 
muutama kuva ja pari video-otosta. 

  
pe. 3.3.  Karnevaaliohjelmassa oli vuorossa miesten korkokenkämaraton. Kisassa oli mukana 

yli 80 joukkuetta. kaikki oli miehiä jotka olivat pukeutuneet naisten vaatteisiin, tai nai-
siksi. Kisa tapahtui Charcon ympäristössä, ja kilpailijoille oli vapaa kaljatarjoilu, joten 
kisakunto ja rohkeus oli myös sen mukainen. Osallistujat olivat nähneet kovasti vai-
vaa pukujensa valmistamisessa, joten siellä oli todella hyviä kehitelmiä. Kilpailureitti 
oli noin puolen kilometrin mittainen, joka heidän piti selvittää maaliin saakka. Vaate-
tukset oli joillakin todella hyviä, mutta monelle useamman kaljan jälkeen korkoken-
gillä käveleminen oli ylivoimainen tehtävä. Kaatumisia ja nurinmenoja oli runsaasti, 
mutta yleisöllä oli todella hauskaa. 

    kuvauspaikan löytäminen oli samanlainen ongelma kuten muinakin päivinä, mutta 
nyt löysimme paikan aivan Charcon aukion vierestä, ja siitä sitten otimme suurimman 
osan kuvista. Muutaman kuvan laitoin näytille Ajankohtaista valikkoon. 

    Varsinainen pääkulkue on siirretty lauantaista sunnuntaille. Muutos johtuu siitä että 
santa Cruzissa on satanut niin paljon että siellä on pääkulkue siirretty lauantaille, ja 
se ei voi olla molemmissa samana päivänä. 

    Tänään olemme saaneet nauttia täysin pilvettömästä ja todella lämpimästä päi-
västä. Auringon puoleisella seinustalla mittari näyttää tällä hetkellä (klo. 16:10) 31,2 
astetta  

  
ma. 6.3. Karnevaalien huipentuma oli eilen. Päätöskulkue Gran Coso lähti liikkeelle Avda. 

Colónilta n. klo 16. Olin lähtöpaikalla seuraamassa kulkuetta, sillä halusin saada ku-
vat ennen kun alkaa hämärtää. Seurasin kulkuetta kuvauspaikassani n, 1,5 tuntia. 
Sää oli hieman tuulinen , mutta ei satanut. Metelin ollessa aina vaan kovempaa ja 
kovempaa, oli minun pakko siirtyä hieman kauemmas kulkueen reitistä, joten lähdin 
kävelemään Belairia kohti. Kulkueen loppuosa joka ei ollut vielä päässyt edes liik-
keelle ylettyi monen sadan metrin päähän. 

    Kun pääsin kotiparvekkeelle, oli lähdöstä kulunut liki kaksi tuntia. Pystyn näkemään 
parvekkeeltani Avda. Generalísimon ja Calle Zamoran risteyksen. Kulkueen lopun 
lähestyessä risteystä alkoi hieman satelee vettä. Osa kulkueen ryhmistä oli varautu-
nut sateeseen, sillä välittömästi esiintyjien päälle ilmestyi sadesuojia, tai pressuja. 
Sade kuitenkin lakkasi aika pian, joten esiintyjät säästyivät pahimmalta mahdolliselta 
kastumiselta. 

    Viimeisen ryhmän mentyä, oli lähtöviivalla Loppupään valvojat. Partiossa oli kolme 
isompaa lakaisukonetta, Säiliöauto pesusuuttimilla, kaksi pientä lakaisukonetta, ja 
pakettiauto jossa kaksi painepesuria sekä lopuksi roska-auto, joka tyhjensi roskalaa-
tikot. Täällä osataan juhlien järjestäminen ja jälkien siivoaminen niin hyvin että suo-
malaiset juhlien järjestäjät tuskin koskaan pääsevät samaan tehokkuuteen. 

  
ti. 7.3.  Aamulla heräsimme suureen yllätykseen. Uima-altaan laatoitusta ja allasta oltiin pe-

semässä. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, joten päätimme lähteä merivesial-
taille viettämään päivää. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun olimme merivesialtailla 
täällä olon aikana. Kun palasimme n. 6 tunnin kuluttua, oli altaassa hämmästyksek-
semme vettä jo liki puoli metriä. Nyt alkaa todella näyttämään siltä, että se valmistuu 
tämän kevään aikana, ja pääsemme avaamaan Cava pullon jonka eräs ystävämme 
tammikuussa toi meille uima-altaan avajaisia varten. 

  
pe. 10.3. Täällä ollut oikein mukavat lomasäät. Aurinko on paistanut pilvettömältä taivaalta jo 

neljättä päivää. Olemme olleet merivesialtailla paistattelemassa, ja alkaa pikkuhiljaa 
nahka vaihtamaan väriä. 

    Meidän uima-allasta on puhdisteltu pari päivää. Allas on täynnä vettä. Sitä on imu-
roitu jotta lähtisi loputkin roskat pohjasta. Istumapenkit on maalattu. Parit 



tikapuurappuset on vielä altaan reunalla, mutta eiköhän nekin kohta asenneta pai-
koilleen. Luulen että ensiviikolla saattaisi olla juhla päivä. 

    Nyt olen lähdössä käymään Mascassa ja katselemassa mikä on tilanne Teidellä ja 
miltä näyttää polut ylös huipulle. Ilmat lämpenee siihen malliin että kohtapuoliin pitäisi 
päästä kiipeilemään ylämaisemiin. 

    Teiden etelärinne oli lähes lumeton. Hissit kulki, mutta polut ylhäällä on edelleen 
jään ja lumen takia suljettu, ja lupatoimisto Santa Cruzissa samoin. Poluilla teiden 
kansallispuiston alueella oli vaeltajia liikkeellä paljonkin. Lämpötila ylhäällä oli 18 as-
tetta, ja taivas pilvetön. Noin kuukautta aikaisemmin lämpötila oli 4 astetta, joten ke-
sää kohden ollaan menossa. Jos säät lämpenee samaan tahtiin niin kohta pääsään 
retkeileen myös teiden rinteille.   

  
su. 12.3.  Tänä aamuna näin ensimmäiset uimarin altaalla sitten lokakuun lopun. Eilen illalla 

vielä talkkari ja yksi työntekijä porasivat jotain suihkukaivoa. En tiedä mitä tekivät, 
mutta sellaisella käsin veivattavalla poralla veivasivat kovasti.  

    Minä kävin katsastamassa työn jäljen nyt kun pääsin altaalle ensimmäisen kerran 
puoleen vuoteen. Pitää sanoa että sanoa että paremminkin sen olisi voinut tuossa 
ajassa tehdä. Osa laatoista on jo rikki, ennen kun asukkaat on kerennyt altaalle.  

    Roskien hävityksessä on käytetty systeemiä kaikki vaan luontoon. Laattalaatikoi-
den pahvit, entinen altaan pinnoite joka poltettiin pois, remonttimiesten käyttämät 
muoviset juomavesipullot, tyhjät sementtisäkit, ja kaikki muu jäte on vain heitetty uu-
den noin puolimetrisen valkoisen kivireunuksen yli ja jätetty siihen. Aika näyttää miten 
ne maatuu tai alkaa kompostoitumaan, tai viedäänkö ne mahdollisesti pois. Tällä het-
kellä reunuksen tausta muistuttaa kaatopaikkaa. 

    Kun menin katselemaan roskia jotka on heitetty aidan toiselle puolelle tuli puutar-
huri ja sanoi: proxima semana esta final. "Ensi viikolla on valmis". Luulen hänen tar-
koittaneen sitä että roskat peitetään jollan ja sitten ne on piilossa. 

  
ma. 13.3.  Nyt meillä on jälleen uima-allas käytössä. Hieman on viimeistelytöitä tekemättä, 

mutta vesi on altaassa ja uimaan päästään. Aikaisemmin kun siellä oli nurmi, niin se 
oli pehmeä alusta pyyhkeelle jossa ottaa aurinkoa, mutta nyt pitää hankkia jonkinlai-
nen makuualusta, jotta ei tarvitse loikoilla kovalla laatta alustalla. 

    Nyt on myös laitettu näkyville ohjeet altaan käytöstä. Yksi pykälä kieltää päästä-
mästä eläimiä uima-altaalle, niin jopahan yksi kanarioso jota ei säännöt tunnu kos-
kevan, ja vei kaksi kissaa alueelle. 

  
ke. 15.3.  Tänään avasimme Cava pullon jonka saimme tammikuussa. Se luvattiin avata vasta 

sitten kun uima-allas on niin valmis että pääsemme uimaan. Nyt siinä on voinut uida 
jo muutamana päivänä, joten oli aika pitää pieni juhla naapureiden kanssa. Kävimme 
hakemassa kaupasta mansikoita ja sitten me nautimme kuohuviiniä ja mansikoita. 
Juhla oli mielestämme suuri, sillä remontti kesti 6 kuukautta ja kaksi viikkoa. 

    Aurinko on paistanut monta päivää, ja lomailijat ovat nauttineet lomistansa oikein 
kunnolla. Otimme käyttöön ilmalla täytettävät uimapatjat, jotta olisi mukavampi pais-
tatella päivää kovalla laatoitetulla alustalla. Jotenkin kerkesi tottua siihen että uima-
allasta ei ole, joten ei osaa sitä kovasti kaivat, mutta pyritään asia korjaamaan. 

  
to. 16.3.  Helteet jatkuu. Olin tänään altaalla pitkästä aikaan. Paistattelin päivää 5 tuntia, ja 

katselin kun paikalliset pelasivat jotain peliä. Se muistutti suomessa pelattavaa kort-
tipeliä, mutta se pelattiin nappuloilla. Ilmat on todella suosinee Puertossa olijoita. Tä-
näänkin lämpötila kohosi aurinkoisilla paikoilla yli 30 asteen. 

    Nyt on alkamassa jonkinlainen tapahtumaviikko, Mueca. Emme tiedä tarkkaan mil-
laisia esityksiä tulemme näkemään, mutta monille kaduille on pystytetty esiintymisla-
voja, ja korokkeita. Osa esityksistä tai näytöksistä tapahtuu kaduilla. Viikonloppu 
näyttää mitä se tuo tullessaan.  



    Jääkiekkoa olemme myös seuranneet, ja olemme tietenkin tyytyväisiä Kärppien 
puolesta. Nythän ne ratkaisevat pelit vasta alkaa, ja kaikki on mahdollista jokaiselle 
joukkueelle, mutta me kuitenkin jännäämme omiemme puolesta. 

    Olen lupautunut tutkimaan mahdollista Teneriffan Suomi-kerhon kotisivujen päivi-
tystä. Huomenna menen Pj:n kanssa kerhon toimistolle tutkimaan asiaa. 

  
pe. 17.3  Suomi-kerhon kotisivujen päivitysjuttu ei edistynyt. Suunnittelu/neuvottelu Pj. kanssa 

ei tuottanut tulosta, sillä siihen tuli heti ulkopuolinen "asiantuntija" antamaan hyvä 
neuvoja ja kehumaan entisiä sivuja, joita ei ole päivitetty koko talvena. Se juttu jäi 
toistaiseksi siihen. 

    Tänään kävimme kyselemässä poliisilaitokselta, jospa meidän oleskelulupamme 
olis tulleet jotta pääsisimme tilaamaan laivamatkaa. Ei tietenkään ne olleet, sillä 
olimme muutaman päivän etuajassa. Luvattiin että ensi keskiviikkona ne on. 

    Tuo Mueca tapahtuma selvisi vanhaan tuttuun tapaa. Sain jälleen päiväkirjan luki-
jaltani siihen selvityksen, joten Leenalle jälleen kiitos. 

    Tänään jouduin kiinnittämään auton rekisterikilven uudelleen. Se on tuolla parkki-
paikoilla saanut sen verran osumia, että oli tippumaisillaan. Pääsin myös paikan-
päällä vierestä seuraamaan miten paikallinen pappa parkkeeraa autonsa jalkakäytä-
vän reunassa olevaan "taskuun". Peruutetaan ensin taskuun sen verran että taka-
rengas osuu jalkakäytävän reunaan. Eturenkaat käännetään reunaan suuntaan, ja 
sitten otetaan eteenpäin niin paljon että törmätään edellä olevaan autoon, ja sitten 
taas taaksepäin saman verran. Tämä kun oli toistettu pari kertaa, niin auto on park-
keerattu ja edellä olevan auton puskuri on painunut läjään. Ovet vain lukkoon ja kai-
kessa rauhassa pois vilkaisematta edes edessä olevaan autoon tulleita vaurioita.  

    No se siitä. Minä siirrän autoni muualle. Nyt on perjantai ja saunapäivä, joten suun-
taan askeleeni kohti Xibana Parkin saunaa. 

  
la. 18.3.  Lauantaisin on Puertossa kirppis. Lastasimme autoon sellaista käyttökuntoista tava-

raa, jotka voisi mennä kirppikselle myymään. Entiseltä omistajalta on jäänyt kome-
roihin sellaista astiaa, kippoa ja kuppoa, joita emme ole koskaan käytä. Olimme tuo-
neet tullessamme suomesta tutut keittiötarvikkeet. Naapuri oli myös kerännyt kome-
roistaan tarpeetonta, mutta käyttökuntoista myytävää. Myyntipaikan saimme puoli 
yhdeksän aikaan joten suuntasimme heti kauppahallille saimme puhelimella tiedon 
pöydästä. Monesta meille tarpeettomasta astiasta pääsimme eroon. Kirppis sulkeutui 
klo. 13.00. 

    Iltapäivällä meillä oli vuorossa mieluinen tehtävä. Oululainen avopari halusi mennä 
vihille lomaillessaan täällä Puertossa. He olivat pari päivää aikaisemmin kyselleet 
Jormalta baarissa, että tietäisikö hän ketään joka tulisi ottaman valokuvia heidän vih-
kiäisiin. Jorma soitti minulle, ja asia oli sillä sovittu. Menimme kirkkoon 16.30 kuten 
oli sovittu, ja tilaisuus alkoi melkein välittömästi. Kuten täällä useasti, niin myös nyt, 
oli kirkossa ihmisiä (turisteja ja paikallisia) hiljentymässä. He jäivät seuraamaan se-
remoniaa omille paikoilleen. Vihkitilaisuus meni lyhyen kaavan mukaan, ja oli pieni-
muotoinen. Paikalla oli vihkipari, heidän pieni poikansa, sulhasen äiti sekä minä ja 
Paulan. Vihkiäisiin tarvitaan aina kaksi todistajaa, joten Paula pääsi toiseksi todista-
jaksi sulhasen äidin kanssa, ja minä otin kuvia. Tilaisuus kesti puolisen tuntia, jonka 
jälkeen sitten siirryimme läheiseen puistoon ottamaan hieman lisää kuvia ja nautti-
maan samppanjaa tuoreen hääparin kanssa. Olen polttanut omaan kameraani otta-
mat kuvat CD levylle, ja käyn huomenna viemässä ne heidän hotelliinsa. Hieno ja 
mielenkiintoinen päivä. 

  
ti. 21.3.  Eilen kävin autoilemassa Tenon suunnassa. Kesä on kovaa vauhtia tulossa. El Pal-

marin laaksossa viljelystiloilla työskenneltiin kovasti, ja osa pengeralueista näytti ole-
van jo valmiina. Tienvarrella erilaiset kukat olivat kovasti kukkimassa. Keltainen oli 



pääväri, mutta myös lila ja punainen näyttäytyi. Paljon sellaisia joita emme viime ke-
väänä huhtikuussa nähneet, mutta on myös sellaisia joita silloin oli kukkimassa.  

    Palasin Teiden kautta. Teiden huippu etelänpuolelta, ja Pico Viejo alkaa olemaan 
lumettomia, mutta itäpuolella, jossa kulkee polku ylös on vielä luminen. Tarkoittaa 
sitä että lappu on vielä paikoillaan joka kertoo retkipolkujen ylhäällä olevan edelleen 
suljettuna. Lähtöpaikalta josta polku lähtee ylös Teidelle on poistettu kaikki opasteet, 
jotka neuvovat polkujen merkinnän. 

    Hissi vei porukkaa ylös, ja alas, joten maisemia pääsee yläasemalle katselemaan. 
Tungos ei ollut mitenkään kova, sillä jonoja ei hissiin ollut juuri lainkaan. 

    Tänään on todella lämmintä, 26 astetta, ja paistattelimme päivää altaalla. Huo-
menna on sitten Mascan vuoro. Käymme katselemassa miten kevät etenee, ja kesä 
tulee barrancossa. 

    Torstaina pitäisi meidän oleskeluluvat olla noudettavissa poliisilaitokselta. Sen jäl-
keen menemme suoraan matkatoimistoon kyselemään matkaamme jonka varausta 
on muutettu pariin otteeseen. 

  
to. 23.3.  Oleskeluluvan saanti ei mennyt kuten oli luvattu. Mañana, mañana, tähän on totuttu. 

Laivalippumme tilaus vain viivästyy ja viivästyy. Tällä hetkellä ei ole mitään tietoa, 
milloinka saamme kortit, jotta pääsemme tekemään matkavarauksen. 

    Eilen olimme Mascassa tekemässä barranco retkeä. Aikaa käytimme matkaan liki 
7 tuntia. Lämpötilan ollessa päälle kahden kymmenen oli sää ihanteellinen barrancco 
retkeilyyn. Ei ollut liian kuuma, ja välillä tuuli pyyhki hiljalleen pitkin rotkoa. 

    Laskeuduttaessa barrancoon on alkumatkassa kyltti joka kieltää kissojen viemisen 
alueelle. Nyt kuitenkin oli käynyt niin että sinne oli jostain tullut kissa. Linnut jotka 
siellä viimekesänä juoksenteli pitkin rotkoa, oli nyt tyystin kadonneet. Liekkö kissan 
aikaan saannoksia. Myös barrancossa on kevään kasvukausi päässyt vauhtiin. Kuk-
kivia kasveja oli runsaasti ja ne loistivat kaikissa mahdollisissa väreissä. 

   Edellisen kerran olin käynyt Mascan rannassa marraskuussa. Silloin siellä oli sellai-
nen betonista ja kivistä tehty tasanne, jossa pystyi istuskelemaan ja pitämään piknik 
taukoa. Nyt ne oli hajallaan. Tulimme siihen tulokseen että syksyinen trooppinen 
myrsky on ne hajoittanut.  

  
la. 25.3.  Anagan-niemen Chamorcassa kevät on jo hyvässä vauhdissa. Teidenliskot juoksen-

telivat pitkin polkuja ja lukemattomat kukat olivat aloittaneet kukintansa. Metsäreitillä 
oli paljon erilaisia keväisiä tuoksuja. Anagan pohjoisten rinteiden oma kukka, Kyntti-
läneidonkieli oli jo 60, jopa 70 sentin mittainen ja kukinnossa oli havaittavissa pieniä 
valkoisia kukinnon alkuja. Kasvikirja oli ahkerassa käytössä reitin aikana. Retkeilysää 
oli mitä parhain. Lämpötila oli kuitenkin sellainen että hikipisaroilta ei voinut välttyä 
edes tasamaakävelyn aikana. Barrancossa on harvassa ne paikat joissa tuuli pääsee 
hieman vilvoittamaan, mutta kun sellaisen löysimme oli tauko aina silloin paikallaan. 

    Neljättä viikkoa jatkuva aurinkoinen sää on innostanut lomailijat poluille. Kyllä ko-
vasti ihmettelimme, kun pari kahden hengen retkiporukkaa oli Anagan majakalla nou-
semassa Mta.Tafadan suuntaan liki 30 asteen paisteessa varusteina ainoastaan yksi 
pienen pieni reppu, johan mahtuu korkeintaan 1 tai 2 ½-litran vesipulloa. 5-6 tuntia 
puolella litralla 30 asteen paisteessa on jo melkoista "urheilua". 

  
su. 26.3.  Olimme viikonloppuna Playa de las Americasissa. Läksimme lauantaina 17 paikkeilla 

ja Majoituimme siellä yöksi hotelliin. Meitä oli yhteensä kuusi viettämässä viikonlop-
pulomaa. Alkuillasta kävimme syömässä Adejessa. Kuuden hengen ruokailu viinei-
neen ja juomineen hieman yli 50 euroa. Se oli tosi edullinen. Ruokailun jälkeen pala-
simme Americasiin, ja katsastelemaan Americasin yöelämää. Kun palasimme hotel-
lille, niin kysyimme yövahdilta, onko mahdollista käydä tähän aikaan uimassa. Hän 
nyökkäsi, ja mehän kävimme. Yö oli pimeä, joten tähtitaivas näkyi hyvin. Myös Otava 



näkyi Teneriffan taivaalla. Se oli kuitenkin niin lähellä horisonttia, että pohjantähden 
paikallistaminen ei onnistu. 

    Seuraavana aamuna kävimme Columbus hotelli alakerrassa aamupalalla eräässä 
kahvilassa. Tarjoilija oli sen näköinen, että ei vois vähempää kiinnostaa. Hän nojasi 
baaritiskiin vasemmalla kyynärpäällään, kämmen poskea vasten, sekä kirjoitti oike-
alla kädellä meidän tilausta. Kahvit ja sämpylät kuitenkin saimme, mutta palvelu oli 
kehnoista kehnointa.   

    Luovutimme huoneet puolelta päivin, ja menimme rannalle paistattelemaan päivää, 
ja seuraamaan vilkasta turistiliikennettä ranta bulevardilla. Iltapäivällä 15 jälkeen läh-
dimme paluumatkalle ja poikkesimme Santa Ursulassa syömässä paikallisten suosi-
massa ruokapaikassa. 

    Puertolaisena havaitsimme saman minkä niin monet Sonera Plazan kävijät. Ame-
ricas on sikakallis, ja meidän saamastamme palvelusta myös huonon palvelun 
paikka. Puerto de la Cruzissa on toisin. 

  
to. 30.3. Vuosi Teneriffalla alkaa olla lopuillaan. Tulimme tänne viime vuonna, huhtikuun 

alussa. Olemme toteuttaneet sen haaveen joka meillä oli. Viettää ensimmäinen elä-
kevuoteni Teneriffalla. Asettuminen asumaan on sujunut alku kangertelujen jälkeen 
hyvin. Byrokratian koukeroihin tottuminen vei oman aikansa, mutta nyt alkaa kaikki 
olla ojennuksessa niin hyvin, että luulen tästä tulevan meidän paikkamme. 

    Tänään saimme tarjeta de residencia kortit. Niiden noutaminen oli mielenkiintoinen 
kokemus. Ensin jonotimme 10-15 min, että saimme jonotusnumerot. Sen jälkeen jo-
notimme numeron kanssa. Virkailija huusi tietokoneen takaa aina numeron ja sitten 
mentiin sen mukaisesti tiskille. Jos on turisteille outo ja sekava järjestelmä, niin sitä 
se oli myös paikallisille. Lähes kaikki asiakkaat pyöri ympäri aulaa ja kiersi tiskiltä 
tiskille. Kukaan ei tuntunut tietävän mihin pitäisi mennä. Reilun puolen tunnin jono-
tuksen jälkeen oli meidän vuoro hoitaa asiamme. Se tapahtui osaltamme joutuisasti, 
sillä me vain noudimme kortit jotka oli valmiina. Taas on yksi asia täällä saatu ojen-
nukseen. Nyt on vuorossa laivamatkan tilaaminen mantereelle, ja takaisin. 

    Laivamatka on nyt tilattu. Lähdemme Suomeen toukokuun 16 pv. ja palaamme ta-
kaisin syyskuun 12. pv. Ensi talvena retkijutut tulee jatkumaan, mutta pyrimme lisää-
mään retkitarjontaan uusia reittejä. 

    Kun on vuosi kulunut eläkkeelle jäännistä se tietää myös sitä että kohta tulee jäl-
leen yksi vuosi lisää "mittariini". Tätä tapahtumaa me hieman juhlistamme täällä vii-
konloppuna parhaiden ystäviemme kanssa tilaisuuteen sopivalla tavalla. 
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ma. 3.4. Eilen illalla juhlimme 56. merkkipäivääni ystäviemme kanssa. Naapurimme tulivat il-

lalla kolmen "kukka-ämpärin" kanssa, jotka oli täytetty olutpurkeilla (56) kpl. Ämpärit 
oli haettu rautakaupasta minulle "remonttisakoiksi".  

    Ämpärin ostaminen täällä ei ole niin helppo juttu kun suomessa, jossa sen voi ostaa 
joka marketista. Eikä tarvitse palata ajassa montaa vuotta taaksepäin, kun ämpäreitä 
ei myyty missään. Monen esineen hankinnassa tarttee tietää mistä mitäkin saa. On 
paljon asioita joiden hankkiminen täällä on monimutkaisempi juttu, kun suomessa.  
Suomessa on esim. selvä asia, että huoltoasemilla myydään kaikkea autoon liittyvää. 
Täällä huoltoasemilla myydään polttoainetta, öljyä ja autonpesuainetta. Kävin kyse-
lemässä venttiilin hattuja, koska yhdestä renkaasta se oli varastettu. Ei niitä myydä 
huoltoasemilla. Toinen mihin tyrmäsimme, on tuulilasin pyyhkimen sulka. Niitäkään 
ei myydä huoltoasemilla. Täällä ne on ostattava autoliikkeestä tai jostain tarvikeliik-
keestä. En ole vielä sattunut törmäämään Puertossa yhteenkään autotarvikkeisiin 
erikoistuneeseen liikkeeseen. Minun pitäisi aloittaa valmistautuminen kesän auto-
matkaa varten, mutta kun en tiedä mistä löytäisin tarvikeliikkeen. Paikallinen TV6 



kanava lähettää moottoriurheilua silloin tällöin, ja  mainostauolla tulee monien tarvi-
keliikkeiden mainoksia, ja nettisivuosoitteita. Kun sitten menen niille sivuille, niin 
sieltä ei löydy mitään. 

    Löysin netistä hyvän sivuston http://www.eurocampings.net/fi/ joka kertoo leiripai-
koista koko Euroopassa. Samainen liike myy CD levyllä sivustoansa, mutta sen voi 
ostaa vain netistä, ja silloinkin pitää olla Mastercard luottokortti, joten se vaihtoehto 
on pois suljettu. Samainen sivusto kuitenkin kertoo millä leiripaikalla on WIFI-verkko 
mahdollisuus. Minulla on koneessani verkkokortti, joten minun tulee ennen lähtöä 
valita ensimmäiseksi yöpaikaksi sellainen leiripaikka jossa se yhteysmahdollisuus 
on, ja katsella siellä sitten seuraava yöpaikka, jne...  

  
ti. 4.4.  Tänään heräsimme pilviseen aamuun. Lämpötila klo. 8:45 on 18,2 astetta. Ilmassa 

on sellaista loman lopettamisen meininkiä. Huomenna on päivä jolloin naapurimme 
lähtevät suomeen kesän viettoon. He vievät mukanaan koiran, on nimeltään Riki, ja 
on rodultaan Mini Doberman. Rikillä on oma passi ja siihen on merkitty kaikki roko-
tukset, ja se on myös varustettu valokuvalla. Korkeutta sillä on n. 20 senttiä, mutta 
se kasvaa siitä vielä jotain viitisen senttiä. Suomessa tämän rotuisia koiria ei vielä ole 
yhtään.  

    Tänään tyhjensimme heidän nykyistä asuntoaan. Ensi syksynä tulevat eri asun-
toon, joten entinen pitää saada tyhjäksi. Asunnon omistaja yrittää kuulemma myydä 
sitä. Siitä saa joku huoneiston jossa on odottamassa ainakin WC remontti. Täällä ei 
taida olla tapana tehdä kuntotarkastuksia, tai kertoa tulevista remonteista ostajille, 
joten ne tulee sitten aikanaan yllätyksinä. 

    Taloyhtiön uusien hissien ongelmat jatkuu. Otiksen hissi jätti äsken naapurimme jo 
kolmannen kerran hissiin. Talkkarin piti käydä päästämässä hänet pois. Meille 
olemme jääneet samaan hissiin kerran. Menimme hissiin ja painoimme 2-kerroksen 
nappia. Ovi meni kiinni ja hissin näyttö pimeni. Siinä sitä sitten hälytysnappia painel-
tiin vartti, ennen kun tuli talkkari, ja päästi meidät ulos. Taloyhtiöön on viime vuonna 
laitettu uudet hissit, ja ne on reistaillut uudesta saakka. 

   
ke. 5.4.  Matkatoimistojen talvi lähenee loppuaan. Viimeisimmät talviesitteen matkat ovat kä-

sillä. Kesämatkoja on yhdellä matkatoimistolla Teneriffalle tulevana kesänä. Aamui-
nen autoilukierros näytti että Teidellä on vielä lunta runsaasti. Sitä saatiin viime vii-
kolla lisää, ja se tietää sen, että Teiden retket ei ole mahdollisia tämän talvilomakau-
den aikana. Jos, ja kun lumet vastaisuudessakin tulee ja menee samaisella aikatau-
lulla, niin on Teiden retket ohjelmistossa ainoastaan syyskauden ajan. 

   
pe. 7.4.  Tänään lähti jälleen muutamia täällä talvensa viettäneitä  suomalaisia kesän viettoon 

suomeen. Me veimme heistä kaksi Los Rodeoksen lentokentälle. Samalla kävimme 
ostamassa itsellemme teltan. Kun me lähdemme 16.5. kesänviettoon suomeen, niin 
me menemme autolla, ja majoitumme matkan aikana leirialueilla. Teltta on varalla jo 
emme satu saamaan mitään mökkiä. Matkareittimme on vielä mietinnässä, mutta sen 
verran olemme suunnitelleet että menemme Espanjan itärannikkoa. ja vietämme 
kaksi yötä Espanjan puolen leirialueilla, enne  Ranskan rajan ylitystä. 

    TV näyttää kovasti Pääsiäisaiheista ohjelmaa. Katselimme kun miehet harjoitteli 
patsaan kantamista jossain kirkossa. Patsaan alla oli teline, kuin suuri pöytä jossa 
jalakset. Alla oli myös jokaisen kantajan kohdalla pehmustettu paksu puu (lankku). 
Alle mahtui viiteen riviin seitsemän miestä, eli yhteensä kolmekymmentäviisi (35) 
kantajaa. Päähine joka tulee jokaiselle käärittiin kankaasta. Kankaan sisään käärittiin 
pehmike. Kun päähine on oikein päässä, niin pehmike jää niskan puolelle, johon nos-
tovaiheessa tulee patsaan paino. Kantajat on patsaan alla vierivieressä, joten aske-
leen pituus ei ole suuri kun sitä kuljetaan. Jos muista vuoden aikaisista juhlista, joissa 
patsasta kuljetettiin yrittäisi miettiä kantoreitin pituutta, niin se on muutaman 



kilometrin, joten aikaa siinä taas tulee menemään. 
   

la. 8.4.  Tänä aamuna lähdin niin aikaisin Punta de Tenolle, että unohdin laittaa web-kameran 
päälle. Sää täällä on kuitenkin ollut koko päivän aurinkoinen, ja lämmin. 

    Kun palasin niin sain kuulla ilo-uutisen; Kärpät oli voittanut tämän päiväisen pelin, 
joten vielä on kärppäfanille toivoa.  

    Mascan reitillä tuli vastaa noin sata moottoripyörää. Liekkö ollut jollakin porukalla 
jonkinlainen kokoontumistapahtuma. Nämä tämänpäiväiset pyörät oli paljon suurem-
pia ja erilaisia, joita ole nähnyt täällä vuoden aikana. Mukana oli myös kaksi tai kolme 
sellaista kolmipyöräistä, ja pari sivuvaunupyörää. Oli se vaikuttavan näköinen "kara-
vaani" Mascan mutkaisella tiellä. 

    
ma. 10.4.  Auroinko nousi jälleen pilvettömälle taivaalle. Aamulämpötila varjon puolella (klo. 

10.00) on 22 astetta, joten lämmin päivä on tulossa. 
    Kävimme eilen päivällä tekemässä kävelykierroksen kaupungilla. Ntra. Sra. de la 

Peña kirkon toisella sivulla on pieni ovi joka oli auki, ja kansaa parveili pieneen tun-
gokseen saakka. Kun ihmiset tuli ulos ovesta oli heillä pieni palmun oksa kädessään. 
Oksia luultavasti jaettiin siellä takahuoneessa, olihan eilen Palmusunnuntai. Koulu-
laisilla on vapaata koko viikko, sillä viikolla on niin monta pyhäpäivää, että koulua ei 
ole. 

    Illalla katselimme kun San Franciscon kirkkoon vietiin patsaan kuljetustelinettä. Se 
oli rakennettu hitsaamalla tukevista rautaputkista. Mielenkiintoista siinä telineessä oli 
se, että se etummaisiin pyöriin oli laitettu auton ohjauslaitteisto. Ratti oli siellä telineen 
alla, joten kun sitä työnnetään pitkin katuja, niin jonkun pitää olla siellä alla sitä rattia 
kääntelemässä. Tämä on meille ensimmäinen Pääsiäinen täällä, joten emme tiedä 
miten suuri juhla se paikallisille on, mutta esivalmisteluista päätellen todella suuri ja 
tärkeä tapahtuma.  

    Kävimme iltapäivällä kaupungilla kuulostelemassa tulevan viikon tapahtumia. Kir-
kon oveen oli laitettu ohjelmalista Pääsiäisen 2006 tapahtumista. Tiistaina on seu-
raava tapahtuma. Keskiviikko on välipäivä, mutta sitten Torstaista Sunnuntaihin 
saakka on kulkuetta, messua, valvomista, ja jos jonkinlaista tapahtumaa. Kirkossa oli 
jo valmiina kaksi patsasta kuljetusvaunun päällä. Niiden koristuksia vielä viimeistel-
tiin. Pääsiäiskuvia laitan Tapahtumia valikkoon. 

   
to. 13.4.  Eilen kävimme vaihteeksi Mascassa barrancco retkellä. Masca jo mennessämme 

harvinaisen hiljainen paikka. Normaalisti parkkipaikat on hakemisessa, mutta eilen 
tilaa olisi ollut paljon useammalle autolle. Busseja ei näkynyt, ja turisteja oli paljon 
vähemmän kun normaalisti. 

    Kävelyretki Mascasta barranccoa pitkin rantaa vei aikaa n. 4 tuntia. Ensimmäisen 
kerran näin Playa de Mascan rannalla telttoja. Neljä telttaa oli pystytetty rantaan heti 
barrancon suistoon. En tiedä millaista siellä teltassa nukkuminen on, koska pelkkä 
käveleminen jo on runsaiden kivien vuoksi on hankalaa. Kun palasimme Mascaan oli 
paikka entistä hiljaisempi. En ole vuoden aikana kertaakaan nähnyt kylää niin hiljai-
sena. 

    Tänään pieni kevätmyrsky riepottelee Puerto de la Cruzia. Tuulee ja sataa aika 
voimakkaasti. Ikkunat heiluu ajoittain "lähes" samaan malliin kun syksyllä trooppisen 
myrskyn aikaan. Tänään pitäisi olla jälleen pääsiäiskulkue, mutta jos sade jatkuu sa-
maan malliin, niin en tiedä miten he kulkueesta selviävät. TV-lähetyksestä päätellen 
säät ei Pääsiäisen viettoa hidasta. 

    Nyt on testauksessa live-kuvan lähettäminen. Testailen miten minun Laajakaista 
liittymäni se kestää, ja hidastaako se minun liittymääni. Aikaisemmin kuva päivittyi 5 
min välein, mutta nyt se "pitäisi" näkyä livenä.  

  



pe. 14.5.  Taivaalla on hieman pilviä, mutta aurinkokin näyttäytyy. Lämpötila aamulla (8.30) on 
19 astetta. Eilen illalla kävimme katselemassa kaupungilla mitä myrsky oli saanut 
aikaan. Lähes kaikki ulkoilmaravintolat olivat sulkeneet ovensa. Päätimme mennä 
Marioon syömään pizzaa. Kun pääsimme Charcolle oli se niin aution ja tyhjän näköi-
nen, ettei ole ennen nähty. Siellä oli suuret päivävarjot lennelleet nurin ja tuuli oli niitä 
riepotellut pitkin ja poikin. Kaikenlaista roskaa oli ollut ilmassa, joten ravintolat oli sul-
keneet ulkoalueensa ja tyhjentäneet kaikki piha-alueet. Kun menimme Marioon si-
sälle, niin sielläkin oli siivoukset käynnissä. Avonaisen taivaan alla oleva sisäpiha oli 
saanut oman osansa ilmassa lentelevistä rojuista. 

    Illalla kävimme vielä 22 paikkeilla katselemassa, josko olisi ollut jotain iltatapahtu-
maa, koska esitteessä puhuttiin jotain kynttiläkulkueesta, mutta ei siellä mitään sen 
näköistä ollut. Liekö luettu esite väärin, tai sitten se oli yksinkertaisesti peruttu myrs-
kyn vuoksi. Tänään kuulimme, että kulkue oli ollut n. 20 paikkeilla, joten se jäi meillä 
näkemättä. 

    Tänään on pitkäperjantai (VIERNERS SANTO), ja tänä päivänä on ohjelmaan mer-
kittynä (siihen joka meillä on) 6.30 harjoitus SANTO VIACRUCIS Charcolle. Illalla on 
merkitty LA MUERTE DEL SEÑOR, ja procesión con la Dolorosa (kärsimyskulkue). 
Eilen illalla kävimme lukemassa kirkon ilmoitustaulua, ja siellä oli merkittynä että Do-
lorosa kulkue alkaisi jo klo. 11.00 Ohjelmamuutoksia on tehty siihen malliin että, me-
nemme nyt aamupäivällä katselemaan mitä näkyy, ja sitten seuraamme pitkin päivää 
mitä tapahtuu. Aamupäivän tarkastuskierros kaupungilla tuotti sellaisen tuloksen, 
että aamulla ei ollut ollut mitään, ja on palattu alkuperäiseen suunnitelmaan, jossa 
kulkueen pitäisi olla 17.30... 

    Tänään pitäisi olla myös Suomi-kerhon saunapäivä. Käymme katsomassa onko 
"saunamestari" muistanut laittaa saunaa lämpenemään. Kun on paljon pyhäpäiviä, 
ja tärkeitä tapahtumia, niin sellainen pieni asia, kun saunan lämmitys saattaa hyvinkin 
unohtua... Kävin katsomassa, ja sauna ei ollut lämmin. Olisivat sen lämmittäneet jos 
olisin odotellut 50 min. Sanoin että minun takia ei tarvitse lämmittää, ja kun ei ollut 
muita tulijoita, niin saunominen jäi nyt sitten. Saattaa olla että seuraavan kerran pää-
sen saunaan suomessa. 

   
la. 15.4. Illalla menimme hyvissä ajoin katselemaan Pitkäperjantain kulkuetta. Ennen messun 

loppumista seurasimme pienempää kulkuetta. Emme tiedä mikä kulkue se oli, koska 
sateet ja myrsky sekoitti hieman kulkueiden aikatauluja, ja aiheutti jopa peruuntumi-
sia. Pienempi kulkue kuitenkin kiersi kaupungilla kierroksen, ja lopetti kulkunsa kirkon 
edustalle. Messun yhä jatkuessa alkoi pihalle kerääntymään soittokuntia, ja muuta 
kulkueväkeä. Oviaukon edustalle kerääntyi niin paljon väkeä, että katsoin parhaaksi 
poistua siitä, koska kuvien ottaminen onnistuisi jossain muualla paremmin. Kulkueen 
lähdettyä liikkeelle liittyi siihen patsaita kirkon sisältä, ja pihalla jo valmiiksi olleet edel-
lisen kulkueen patsaat. Kulkue patsaineen venyi useamman sadan metrin mit-
taiseksi. Patsaita kulkueessa oli useita. Jokaisen patsaan edessä tai perässä oli 
ryhmä, joko soittajia tai samanvärisiin vaatteisiin pukeutunut ryhmä. 

    Kulkueen ohikulku minun kuvauspaikassani kesti n. tunnin, ja minä oli noin 200 
metrin päässä lähtöpaikasta. Yritin vielä päästä Charcolle ottamaan lisää kuvia, 
mutta se oli mahdotonta. Kaikki kadunvierustat kulkuereitin varrella on niin täyteen 
kansoitettu, että kadun ylittäminen ei onnistunut. Minulla oli kuitenkin useita kymme-
niä kuvia, joten luovuin siitä suunnitelmasta. Kulkue kiersi kaupungilla pitkän kierrok-
sen joten ilta oli pitkällä ennen kun viimeinen patsas oli saapunut takaisin lähtöpai-
kalleen. 

    Torstainen sade sai myös aikaan sen että jo lähes lumettomaksi sulanut Teide sai 
ylleen uuden puhtaanvalkoisen lumipeitteen.  

   
ma. 17.4.  Tänä päivänä on monessa huoneistossa menossa pakkaushommat. On se aika vuo-

desta, jolloin talvensa täällä viettäneet lähtevät kesäksi suomeen. Meillä on vielä 



aikaa noin kuukausi, mutta jo nyt on laitettava paperille asioita joita pitää hoitaa en-
nen lähtöä. On monenlaista maksua ja liittymän sulkemista, joten niihin pitää varata 
aikaa.  

    Lämpötila on hieman viilentynyt. Tällä hetkellä (klo.19.15) täällä on lämmintä 19 
astetta, ja tuulee hieman. Säätiedotus ei luvannut kovin hyvää ilmaa huomiselle, jo-
ten päätimme perua suunnittelemamme retken Teno Altoon, ja menemme tieduste-
lemaan auton lasien tummennusta, tai ainakin hintaa. Tarkoitus on saada laseihin 
tummennukset ennen suomeen lähtöä. Myös auton öljynvaihtoon täytyy varata aika. 

    Livekuvan lähetystä häiritsee iltapäivällä auringon paiste. Kamera kuvaa ulos ikku-
nan läpi, ja sisäpuolen valkoinen verho heijastuu ikkunaa ja se näkyy kuvassa häirit-
sevänä. Jos kuvan siirto toimii hyvin, eikä se hidasta minun muuta ADSL liikennettä 
häiritsevästi, niin korjaan tilanteen kokeiluajan jälkeen, joko tummentamalla verhon 
ulkopinnan, tai katsomalla kameralle kokonaan uuden paikan. 

   
ti. 18.4.  Aamukahvin aikaan katselimme kun TV:n aamulähetyksessä keskustelivat pääsiäi-

sen ajan liikenneuhreista. 107 ihmistä oli saanut surmansa liikenteessä. Mitä enem-
män seuraa TV lähetyksiä liikenne ruuhkista, sitä enemmän haluaa ajoittaa oman 
menonsa ja tulonsa espanjan läpi sellaiseen aikaan jolloin paikallisilla ei ole kesälo-
mia, eikä mitään muitakaan suuria tapahtumia, jotka aiheuttaa ruuhkia. 

    Eilen illalla selvisi jo että Telefonican puhelinliittymä on mahdollista sulkea kolmeksi 
kuukaudeksi ja ADSL liittymä kahdeksi kuukaudeksi. 

   
la. 22.4.  Ilmat ei ole nyt suosineet moneen päivään. On ollut pilvistä, mutta kuitenkin lämmintä. 

Hieman yli 20 astetta. Viime vuonna kun muutimme tänne huhtikuussa, niin ilmat oli 
samantapaisia. Helteen alkoi vasta myöhemmin kesällä, ja sitten niitä riitti. 

    Viimevuonna oli näihin aikoihin Jormaan baarissa talkoissa. Laatoitin alakertaan 
menevät portaat. ja hieman keittiöön seinälaattoja. Nyt on taas se aika vuodesta, 
jolloin baari on suljettu, ja pysyy suljettuna syksyyn saakka. Tänä vuonna on sitten 
vuorossa toisenlainen remontti. Minä teen laatoitusta varastoon, ja Jorma maalaus-
remppaa baarin puolelle. 

    Eilen vein jälleen lentokentälle yhden pariskunnan. Lähtivät kesän viettoon suo-
meen. Menomatkalla lentokentälle tehtiin suunnitelmia ensimmäistä päivää varten. 
Jostain kumman syystä monelle tuntuu olevan saunan lämmitys se joka on ensim-
mäisellä sijalla. Suomi-kerholla on talviaikana täällä saunapäivä perjantaisin, mutta 
suuri on se joukko, joka ei käy saunassa, ainakaan Suomi-kerhon saunavuorolla. 

    Kävin laitattamassa auton taka-, ja taka-sivuikkunoihin tummennukset, jotta mah-
dollinen auringonpaiste ei automatkan aikana pääse häiritsemään liikaa. Laminointi 
takalasiin ja kahteen takasivulasiin maksoi 150 euroa, ja niille annettiin 5 vuoden ta-
kuu. Vielä on torstaina vuorossa radion vaihto. Fordissa kun on oma radio sellainen 
radio/kasetti versio, ja haluan siihen radion jossa on CD soitin, koska en tiedä mil-
laista radio-ohjelmaa missäkin maassa kuuluu, niin parempi varautua ottamalla mat-
kaan muutaman CD-levyn omaa mielimusiikkia. 

    Olemme aloittanee ruokavarastojen tyhjennyksen. Pyrimme käyttämään kaikki sel-
laiset ruokatarvikkeet joita ei voi kesäajaksi jättää kaappeihin, sekä pakasteet. Paula 
leipoo pullaa, sämpylöitä, piirakoita, mutta tyhjenemistä ei vain tapahdu. Ne henkilöt 
jotka olen vienyt lentokentälle, ovat lähtiessä tuoneet omat ruokavarastonsa meille, 
joten meidän kaappimme vain täyttyy kaikenlaisesta ruoasta. 

  
ma. 24.4.  Aamu alkoi auringonpaisteella, mutta nyt puolen päivä aikaan aurinko peittyi pilveen. 

Lämpötila on nyt (klo. 11.50) 21,2 astetta. 
    Kyllä täällä elektroniikan ostaminen on vaikeampaa kun suomessa. Jos sitä päivit-

telee lomailijat, niin samaa teen minä. Minun pitäisi ostaa autoradio ja se tuntuu ole-
van kovin hankalaa. Hankalinta on se, että lähes jokaisen radion hinta pitää erikseen 
kysyä. Minulla on tiedossa ne kaupat jotka pitää kiertää kaukaa, joten San Telmolla 



ei tarvitse käydä edes kyselemässä. Luulen että siinä käy lopuksi silleen että menen 
Al Campon ostoskeskukseen ja ostan radion sieltä. Sieltä saa radion avaamatto-
massa tehtaan paketissa, ja silloin siellä on mukana kaikki mitä siihen kuuluu. Tors-
taiksi on varattu radiolle vaihtoaika, joten vielä on aikaa pari päivää. 

  
ke. 26.4.  Niin siinä sitten kävi, että se autoradio haettiin Campon ostoskeskuksesta. Paikallis-

ten kauppiaiden kanssa ei tunnu pääsevän kauppoihin. Huomenna on aamulla ajo 
Santa Ursulaan asennuttamaan se paikalleen. Jos entinen radio olisi ollut normaali-
kokoinen, niin olisin vaihtanut sen itse. Olen niitä vaihtanut ennekin, mutta nyt tarvi-
taan asennuskehikko, jolla saadaan iso radion paikka muutetuksi pienemmäksi. 

    Teneriffan ja Cadizin välinen laiva on joutunut remonttiin, ja 2.5. lähtö on peruttu, 
ja sen lähdön matkustajia pyritään siirtämään 9. päivän lähdön laivaan. Nyt ei tiedetä 
vaikuttaako se meidän 16. päivän lähtöön mitenkään, eli siirtyykö muutokset eteen-
päin. Täytyy vain odotella ja seurata tilannetta. Jos meidän lähtö siirtyy viikolla eteen-
päin, niin sitten ei ole aikaa katsella maisemia menomatkalla, sillä meidän on tarkoi-
tus ehtiä lakkiaisiin suomeen, kun uudet ylioppilaat lakitetaan ja muissakin oppilai-
toksissa opiskelleet valmistuu. 

    Olen suunnitella ajomatkaa suomeen sillen että yöpyisin leirialueilla joissa on WIFI 
yhteys joten voisin kirjoittaa ja päivittää päiväkirjaani ja kuva-arkistoa myös lomareis-
sulla. http://www.eurocampings.net/fi/ sivustolta on mahdollista valita Camping pai-
kat erilaisten palveluiden mukaan. Sieltä voi vallita paikat joissa on langaton internet-
yhteys WIFI. 

   
pe. 28.4. Radion asennuksesta ei tullut torstaina mitään. Olisihan se ollutkin suuri hämmäs-

tyksen aihe jos kaikki olisi mennyt niin kun suunniteltiin. Poika korjaamolla ei ollut 
huolehtinut kehikosta joka tarvitaan kun radio vaihdetaan. Kun asennusaikaa tilattiin, 
niin nimen omaan mainittiin että toinen auto on Ford Galaxy, ja se vaatii erillisen 
asennuskehikon jotta asennuksen voi suorittaa. Ei varmaan ole kovin yleistä että sel-
laista kehikkoa tarvitaan, joten niitä ei pidetä varastossa. Nyt se kehikko on luvattu 
keskiviikolle, joten pitää mennä uudelleen viemään auto samaan paikkaan. 

    Vappu tulee ja ylimääräiset pyhät sen mukana. Ensi keskiviikkona on dia de la 
Cruz, eli ne kylät tai kaupungit, joiden nimessä esiintyy sana Cruz juhlivat sitä päivää, 
ja pitävät töistä tai kouluista vapaata. Muut paikkakunnat tekevät töitä normaalisti. 
Minun radion uusi vaihtoyritys sattuu keskiviikolle. Vaihtopaikka on Santa Ursulassa, 
joten siellä pitäisi olla normaali työpäivä. Saa nähdä pitääkö se paikkansa, mutta 
käyn minä kuitenkin katsomassa. 

 
 
Toukokuu 2006 
 
ma. 1.5. Viikonloppuna (la.) meillä oli mahdollisuus päästä tutustumaan Orotovassa pieneen 

ja viihtyisään ruokapaikkaan. Ravintola sijaitsi syrjäisen ja kapean kadun varrella. 
Ilman kunnollista karttaa tai opastusta sinne on lähes mahdotonta osata. Paikka oli 
tehty jostain vanhasta navetasta, kanalasta tai tallista. Kun karjan kasvatus on lop-
punut saarella lähes kokonaan, niin tyhjiksi jääneitä karjasuojia on otettu uusiokäyt-
töön. Monesta on tehty ravintola, tai baari. Tämän ravintolan ruokalistalla oli erikoi-
suuksia joita on varmaankin lähes turha Puertosta etsiä. Systeemi oli se, että listalta 
tilataan pieniä annoksia, ja siitä sitten syödään porukalla. Lista jätettiin pöytää, jotta 
sai tilata lisää annoksia, jos jaksoi syödä. Me maistelimme 4-5 eri annosta, joista 
ainakin kaksi oli meidän makuumme uusia kokemuksia. Toinen oli friteeratut muste-
kalan poikaset, ja toinen mustekala (Pulpo).  

    Sunnuntain vietimme jälleen Mascan barrancossa. Tyttäremme on täällä lomaile-
massa, ja barrancco oli kohde jossa piti päästä käymään. Täällä on nyt monta pyhä-
päivää, joten turistien lisäksi myös paikallinen nuoriso ja lapsiperheet olivat lähteneet 



ulkoilemaan. Mascan rantaan saapui erikokoisia ryhmiä paikallista nuorisoa. Ryhmät 
asettuivat pitkin rantaa erikokoisiin pienempiin ryhmiin. Osa meni uimaan ja toiset 
vaan paistatteli päivää. Vaikutti ihan siltä että he tulivat vain uimaan tai paistattele-
maan päivää, vaikka matkaan menee aikaa reippaallakin vauhdillakin pari tuntia, ja 
saman verran takaisin. Onhan sieltä myös mahdollisuus hypätä laivaan ja päästä 
Gigantesin kautta pois. 

  
ti. 2.5.  Aamu lämpötila (7.30) 16,8 astetta. Vettä satelee hiljalleen. Olemme aikaisin ylhäällä, 

koska oli tarkoituksemme lähteä Chamorcaan retkeilee päiväksi. Vesisade muutti 
suunnitelmiamme, joten nyt sitten istuskellaan aamukahvilla, ja mietitään mitä teh-
dään. 

    Aamulla luin nettilehdistä suomalaisten vapunvietosta. Oli nuorisojoukot jälleen 
kunnostautuneet Töölön makasiineillä. Täällä ei vapusta tiennyt mitään. Suurin osa 
kaupoista oli kiinni. Ei ollut mitään kulkueita, eikä kuulunut vappupuheita, ei ainakaan 
täällä Puertossa. 

    Jonkinlainen "lentonäytös" oli minun tietojen mukaan ollut viikonloppuna satama-
alueella. Emme tiedä mitä siellä oli esitelty, sillä emme olleet näytöstä seuraamassa, 
koska olimme samaan aikaan Mascassa retkeilemässä. Viimevuonna samaisessa 
näytöksessä oli moottoreilla varustettuja liitovarjoja, ja kaksi yhden hengen helikop-
teria, jotka esittelivät lentotaitojaan. 

    Tyttäremme Hannan loma lähenee loppuaan. Tänään sateinen päivä tietää var-
maan sitä että nyt on se shoppailupäivä. Hannan paluulento on torstaina 4.5., joten 
lähdemme viemään häntä lentokentälle torstaina aamupäivällä. 

    Huomenna on Dia de la Cruz päivä, ja silloin pitäisi jälleen olla Los Realejoksessa 
suuri ilotulitus tapahtuma. Viime vuonna se oli 3.5. ja kesti yli 2 tuntia. Tarkoituk-
semme on mennä katsomaan lähemmäs kun viime vuonna.  

  
ke. 3.5.  Aamu valkeni sateisena, samalla tavalla kun eilinen päivä. Meren puolella näkyy si-

nistä taivasta, joten on odotettavissa aurinkoista iltapäivää. Lämpötila klo. 9.00 on 18 
astetta. 

    Tänään on radion asennus päivä. Eilen kävimme Jorman kanssa Santa Cruzissa, 
ja menomatkalla kävimme kysymässä asennuskehikkoa. Poika sanoi sen olevan val-
miina, joten nyt pitäisi radion vaihdon onnistus. 

    Nyt on radio vaihdettu ja testattu, tuntuu toimivan. Asennus sujui nopeasti, kun oli 
Fordin oma asennussarja. Sarjaan kuului peitelevy, ja johtosarja jolla radio sovitettiin 
auton omiin johtosarjoihin. 

  
to. 4.5.  Eilinen ilotulituksen katselu meni mönkään. Illalla kävimme Campossa ostoksilla, ja 

menimme sieltä suoraan Realejokseen katselemaan esitystä. Ajoimme sellaisen tien 
varteen jossa oli muitakin autoja parkissa pitkä jono. Kaikki oli tullut katselemaan 
ilotulitusta. Odotimme ja odotimme, mutta mitään ei alkanut tapahtumaan. Kun 
olimme odottaneet yli tunnin, ja kello oli 22.30 niin luovutimme ja läksimme pois. Han-
nan piti vielä pakata tavaransa, joten emme voinee odotella koko yötä. Tänä vuonna 
emme siis nähneet Los Realejoksen ilotulitusta ollenkaan. 

  
su. 7.5.  Eilinen päivä meni tietokoneongelmien kanssa. En saanut yhteyttä FTP-ohjelmalla 

palvelimelle jossa sivustoni on, joten päivitykseni tökki pahasti. INT2000 sivuston 
kautta pääsin sen verran muuttamaan tiedostoja jotta sain kameran toimimaan. Tä-
nään tuntuu taas kaikki toimivan hyvin. 

    Nyt kun olen ollut yhtäjaksoisesti suomesta pois yli vuoden, niin olen ajautunut seu-
raavanlaiseen tilanteeseen. KELA on ilmoittanut suomessa, että en kuuluisi enää 
suomen sosiaaliturvan piiriin, mutta veroni kyllä tuntuu kelpaavan. Minusta tuntuu 
siltä että kelan virkailijalta on jäänyt lukematta paperini, jossa sanotaan minun olevan 
virallisesti ansaitulla eläkkeellä, ja en ole jäänyt valtiolle mitään velkaa, joten minulla 



eläkeläisenä pitäisi olla oikeus viettää aikaani missä haluan. En myöskään ymmärrä 
asiaa, että kela toimitta kyseiset ilmoitukset suomeen, tyttäreni osoitteeseen, vaikka 
en ole sitä koskaan ilmoittanut mihinkään osoitteekseni. Tänne Teneriffalle en ole 
saanut yhtään postia kelalta. Ei tarvittaisi paljoa kielitaito, että osaisi kirjoittaa espan-
jalaisen osoitteen kirjeeseen. 

    Monelle täällä talvensa viettäneelle kuulostaa olevan ensimmäisenä tehtävänä mö-
kille meno ja siellä saunan lämmittäminen. Minulla kun ei ole mökkiä suomessa, eikä 
muutenkaan ole mahdollisuutta mökkisaunomiseen, niin minun ensimmäinen tehtä-
väni suomessa tulee olemaan, verotuksen siirto espanjaa ja siihen liittyvien paperei-
den hankkiminen verotoimistosta. Talvella kävi Teneriffan suomi-kerhon info tilaisuu-
dessa veroasiantuntija suomesta kertoilemassa uusimpia verotusuutisia. Siellä oli 
maininnut, että myös VR:n työntekijöillä on tänä päivänä mahdollisuus siirtää veronsa 
espanjaan. Sitten jos ja kun minulla on paperit veronsiirrosta, ja E121 lomake, niin 
voin luopua molemmista kelan korteista kun poistun syksyllä maasta. Teneriffalle 
muutto tuntui välillä jo olevan ojennuksessa, mutta ainakin kesä näyttää vielä mene-
vän muuttoasioiden hoidossa. 

  
ma. 8.5.  Lämpötilojen seuraaminen alkaa olla hiljalleen Suomipainotteista. Tilanne alkaa olla 

sellainen että päivälämpötilat alkavat olla suomessa korkeampia kun täällä. Tällä het-
kellä Olemme (klo. 9.15) tilanteessa, jossa lämmöt on; Oulu 15, Helsinki 17, Tenerife 
pohjoinen 18 ja Tenerife eteläinen 18. 

    Tämän aamun ohjelmassa on pankkiasioiden hoitaminen. Kun saimme "residente" 
kortit, niin se vaatii pankkitilin vaihtamista. En tiedä syytä, mutta residenteillä on jol-
lakin tavalla erilaiset tilit kun muilla. En tiedä sitäkään mitä eroa tileillä on. Toivotta-
vasti pienemmät tilinhoitokulut, ja paremmat korot. 

    Huomenna olemme lähdössä kevään viimeiselle retkelle. Se on oma retki, sillä ha-
luamme käydä katsomassa Anagan kasvillisuutta vielä ennen suomeen lähtöä. Se 
on nyt parhaimmillaan. Kun kesä tulee ja lämpötila kohoaa niin kasvusto alkaa kui-
vumaan. 

  
ti. 9.5.  Tänään teimme viimeisen retken tälle keväälle. Se suuntautui Anagan niemeen. 

Tuttu paikka Chamorca veti puoleensa. Piti päästä näkemään miten Kynttiläneidon-
kielet kukki pohjoisilla rinteillä tähän aikaan keväällä. Näimme niitä satoja, mutta yksi 
oli niin erilainen kun muut. Sen kukinnot oli erilaisia kun muissa. Normaalisti kukinnot 
on sellaisia puikulassa kukinnossa oleva ryhmä, mutta tässä mainitussa kukassa oli 
kukinnot jotenkin erikoisesti kääntynee rullalle, ja se erottui niiden satojen kukkien 
joukosta nimen omaan kukinnon erilaisuudesta johtuen. 

    Torstaina käyn vielä viemässä etelän lentokentälle ryhmän suomalaisia, ja sitten 
alkaa omaan matkaan valmistautuminen. Paljon on pakattavaa ja lisäksi on kolme 
matkalaukkua, jotka tuomme suomeen henkilöille jotka eivät saaneet niitä sopimaan 
lentomatkatavaroihin liiallisesta painomäärästä johtuen.  

  
to. 11.5.  Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. On tulossa hieno päivä. Yö on ollut viileän 

puoleinen. Nyt klo. 7.30 lämpötila 16 astetta. 
    Tänään menen viemään taas kaksi pariskuntaa etelän kentälle. Ovat lähdössä suo-

meen. Paluu matkalla haen pari laatikkoa suomalaisia oppikirjoja. Näiden oppikirjojen 
lisäksi meillä on kolme matkalaukkua jotka odottaa kuriirikuljetusta suomeen. 

    Omat laukkumme on vielä pakkaamatta, mutta on alkanut sellaisten pikkutavaroi-
den kerääminen pöydille ja hyllyille, jotka on ehdottomasti otettava mukaan. Tarkoi-
tukseni on kokeilla leirialueilla mahdollisesti olevaa WIFI yhteyttä, niin tarvitsen kan-
nettavan koneeni kaikkine varusteineen. Testauksessa on matkan aikana Skype, 
Live-kuva leirialueelta (jos WIFI:n kapasiteetti riittää), päiväkirjan päivittäminen, ja 
matkakuvien siirto. 



    Suomalaisilla leirialueilla on paljon parannettavaa. Kun laitan eurocampings.net si-
vustoon esim. Oulun läänin kohdalle valinnalla, näytä leirialueet joilla on kotisivu, niin 
yhtään leirialuetta ei jää jäljellä. Tanskan puolella vastaavasti lähes kaikki, ja lisäksi 
lähes jokaisella tanskalaisella leirialueella on WIFI verkko. Siellä on helppo valita 
paikka johon menemme yöksi. Eri asia on sitten mitkä leirialueet Nokian commu-
nicaattorissa oleva Navicoren karttaohjelma meille löytää. 

    Klo. 17.00 puolipilvistä ja +28 astetta. Alkaa taas täälläkin tarkenemaan. Parin tun-
nin auringonotto altaalla, ja hiki pinnassa koko ajan. 

    Huomenna on vielä yksi vaatekomeron ripustintangon, ja suihkuverhotangon asen-
nus, ja sitten on vuorossa omien matkatavaroiden pakkaus. 

    Meidän nettiyhteys on luvattu katkaista kesäajalle 2-3 kuukauden ajaksi. Tarkkaa 
tietoa ei ole milloin se tapahtuu, mutta suunnitelma on ollut maanantaille 15.5. mutta 
ei ole mitään tietoa milloin se katkeaa. Aloitan matkapäiväkirjan kirjoittamisen hieman 
etuajassa jotta saan sen alkuun. Jatko on sitten kokonaan leirialueiden WIFI yhteyk-
sien varassa, joten aika näyttää miten siinä edistyn. Jos kaikki toimii, niin pyrin lähet-
tää myös livekuvaa leirialueilta, jos se vain jotenkin onnistuu. 

  
pe. 12.5.  Olemme saaneet herätä auringon paisteeseen, ja yli 20 asteen lämpötilaan. Päivä-

lämpötilat on parina päivänä ollut jo sellaiset että ne alkaa muistuttamaan viimekesän 
helteitä.  

    
la. 13.5.  Näyttää todella siltä että kesä on tullut Puertoon. Aurinko nousee jälleen pilvettömälle 

taivaalle ja lämpötila alkaa olemaan todella korkealla. Heti aamusta yli 20 asteen. 
    Eilen illalla kävimme Tacorontessa tutustumassa ravintolaan jonka erikoisuuksina 

on sieniruoat. Restaurante Casa Odon ja paikan osoite on käyntikortissa: Ctra. Gral. 
Del Norte Km. 21 EL SAUZAL. Ravintolasta löytyy myös muita ruokia, joten jos ei 
satu sienistä pitämään niin muutakin ruokaa oli listalla tarjolla. 

    Nyt on sitten alkanut valmistautuminen lähtöön. Kun lähdetään pidemmäksi aikaa 
niin tekemistä riittää. Se ei ole sitä että pakataan laukku ja mennään. Asunto pitää 
valmistaa sitä varten, että täällä käy vain tarkkailija viikoittain katsomassa että kaikki 
on kunnossa. Kuivien elintarvikkeiden pakkaaminen säilytyskuntoon komeroihin on 
yksi asia joka pitää tehdä kunnolla, koska ollaan pois kotoa liki 4 kuukautta. 

    Paljon on kaikenlaisia papereita, joita tarvitaan suomessa, kun hoidetaan verotus-
asiat ojennukseen. Lisäksi olen tutkinut uutta 2004 vuoden alusta voimaan tullutta 
lakia polttoaineverosta. Asian pitäisi kuulemma olla minun kohdalta kunnossa. Asun 
vakituisesti Teneriffalla, auto on minun ja se on Teneriffan rekisterissä, ja oleskeluni 
suomessa on tilapäistä, joten voisin käyttää polttoöljyä autoni polttoaineena suo-
messa liikkuessani. Lakipykälät on kirjoitettu varmaankin tarkoituksella siten että nii-
den tulkitseminen vaatii monen muun paperin lukemisen. Pelkän 1 § lakipykälän lu-
keminen antaa laista aivan toisenlaisen käsityksen. Jossain soveltamisosassa, tai 
muussa sivustossa mainittiin että polttoaine vero ei koska ulkomailla rekisterissä ole-
via ajoneuvoja jos ne on suomessa tilapäisesti. Asia tulee vielä tarkastaa tulomatkalla 
tullissa. 

  
su. 14.5.  Suomessa on äitien päivä, joten onnea kaikille äideille. Täällä äitienpäivä oli vietettiin 

viikko sitten, eli 7.5. mistä johtuen Paula on saanut jo kahteen kertaan äitienpäiväon-
nittelut. Äitienpäiväkakun puuttuessa sulatimme pakastimesta kaikki loput 4 pulla ja 
söimme ne kahvin kanssa. Suomalainen kahvi on meillä riittänyt hyvin. Olemme saa-
neet sitä suomesta tuttujen ja tuntemattomien tuomana, joten suuret kiitokset kaikille 
jotka toivat meille syksyllä kahvia. Ensi talven kahvit saamme tulemaan autossa. 

    Eilen säätiedotuksessa oli Teneriffan kohdalla pelkkä aurinko. Nyt näyttäisi siltä 
että säätiedotus pitäisi kerrankin paikkansa. Taivas on aivan pilvetön ja lämpötila tu-
lee varmaankin olemaan aika korkea. 



    Viralliset paperi-asiat alkaa olla jo "lomakunnossa". Ainoastaan Telefonican puhe-
linliittymän sulkeminen kesäksi on kesken. Telefonica on espanjassa päästetty sel-
laiseen monopoliasemaan, että nyt se sanelee mitä tehdään ja miten tehdään. Se 
muuttaa hintoja mielivaltaisesti ja yksipuolisesti, ja kukaan ei voi mitään. Lisäksi asi-
ointia hankaloittaa se, että toimistoa ei ole, vaan kaikki puhelinliittymiin liittyvät asiat 
tulee hoitaa puhelimen välityksellä. Jos suomessa valitetaan asioiden byrokraatti-
suutta, niin täällä se vasta on sitä.  

    Maanantaina on vielä maksettava joku kiinteistö vero, ja taloyhtiön maksu. Sitten 
ollaan kaikkien virallisten asioiden puolesta valmiita lähtemään matkalle. Täällä kan-
nattaa kaikki maksut huolehtia aikanaan, mieluummin vaikka etukäteen, sillä jos 
maksu myöhästyy yhdenkin päivän niin se korottuu heti seuraavana päivänä 20%. 

  
ma. 15.5.  Jälleen olemme pilvettömän taivaan alla. Aamulämpötila klo. 9.00 varjonpuolella 22,2 

astetta.  
    Tänään on käytävä maksamassa kiinteistövero, yhtiövastike, ostettava korvalappu 

stereot (laivamatkalle) ja tarkastettava laivan lähtö huomiselle illalle. 
    Klo. 11.30 Maksut on maksettu ja laivan lähtö tarkastettu. Vesimittari luettiin hetki 

sitten ja sen vielä maksan iltapäivällä. Sitten virastojen puolesta olemme valmiit pois-
tumaan saarelta lomalle. 

    Livekuvan kanssa näyttää olevan välillä ongelmia. Se saattaa pysähtyä, mutta kui-
tenkin näyttää kelloaikaa oikein mutta kuva ei liiku. Tekniikka on ihmeellistä. 

    Menimme kahdeksi tunniksi vielä ottamaan aurinkoa altaalle. Kun pääsimme laa-
toitukselle yritin pyöriä ja katsella mihin suuntaa pyyhkeeni levittäisin. Tarkoitus oli 
laittaa pyyhe niin, että aurinko paistaisi suoraan pyyhkeen suuntaisesti. Pyörin ja 
pyörin, mutta varjoa ei tullut mihinkään suuntaa, vaan se oli suoraan jalkojeni ympä-
rillä. Oli lopuksi sama miten sen siihen levitti. Aina paistoi yhtä kuumasti. Vain 30 
astetta. 

 
    Meidän alle vuoden mittainen oleskelu Teneriffalla on venähtänyt yli 13 kuukauden 

mittaiseksi. Samalla se on tehnyt meistä vakituiset asukkaat Puerto de la Cruzin kau-
punkiin. Meidät on merkitty täällä kaupungintalon (ayuntamienton) kirjoihin vakitui-
siksi asukkaiksi. Olemme saaneet residente kortit, joten olemme "lähes" samalla vii-
valla saaren paikallisten asukkaiden kanssa. Nyt kun tulemme suomeen, niin me tu-
lemme sinne turisteina, ja palaamme loman jälkeen takaisin Puertoon, eli kotiin. 

    Suljen päiväkirjan tänään illalla, ja jätän se kesäksi pölyttymään. Huominen on jo 
matkustuspäivä, joten harjoittelen seuraavan kerran kirjoittelemista Suomen loman 
matkapäiväkirjassa. Se on käytössä Syyskuun puoliväliin saakka. 

    Oikein hyvää kesää kaikille tutuille ja tuntemattomille, kaikille tasapuolisesti. 
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ma. 11.9. Tänään saavuimme kotiin 4 kuukauden mittaiselta lomareissulta. Automme oli las-

tattu täyteen tavaroita joita emme saaneet tulemaan viime vuonna lentokoneessa. 
Laatikoissa oli liinavaatteita, astioita, saha ja kirves sekä tietenkin savustuspönttö. 
Suomalaista kahvia ja mausteita joita täältä ei saa. 

    Laiva saapui Santa Cruzin satamaan 17.30 ja olimme purkamassa kuormaa Puer-
tossa jo iltakuuden jälkeen.  

 
ti. 12.9. Tämä päivä meni vielä tavaroiden järjestelyssä, mutta nyt kaikki alkaa olla paikoil-

laan. Ensi viikolla on hoidettavana veronsiirtoasia Teneriffan verottajan kanssa. Kun 
verojutut on ojennuksessa alkaa retkireittien kiertely ja mahdollisten uusien reittien 
suunnittelu. 

   
ke. 13.9. Tänään saimme jälleen huomata hintojen eron ruokakaupassa. Kävimme hake-

massa siivousaineita ja elintarvikkeita. Kannoimme ostokset kolmella kassilla kotiin 
ja selvisimme kassalla 25 eurolla. Vaikka kuulee puhuttavan että hintataso täällä on 
muun Euroopan tasolla, niin kaikissa talous- ja ruokatarvikkeissa se ei pidä aivan 
paikkaansa. Kerään Ajankohtaista valikkoon pienimuotoisen ostoskorin, koska sitä-
kin tietoa on kyselty. Hinnat kirjaan omista ostoksista, ja niistäkin etupäässä vain 
elintarvikkeita. Pääasiassa käytämme kahta kauppaa Martianezin ostoskeskus (Mer-
cadona) ja Hiper Dino. Torihinnat on erikseen. 

   
to. 14.9. Aamulla kun heräsin kahvin keittoon niin sähköt oli pois päältä. En siinä vaiheessa 

ajatellut asiaa se kummemmin. Viritin sulakkeen ja keittelin kahvit normaalisti. 
    Me jo kerkesimme keväällä pitää pienet juhlat valmistuneen uima-altaan kunniaksi. 

Nyt kuitenkin kesäaikana altaalle on vielä rakennettu kaksi WC:tä, ja oikein puusta 
näyttäis olevan. En ole vielä käynyt uima-altaalla, mutta pitää joku päivä käydä oikein 
lähempää tutkimassa miten täällä kivirakennusten maassa puinen mökki tehdään. 

    Live kamera ei tunnu alkavan toimimaan, mutta still-kuvan siirto kyllä toimii, joten 
toistaiseksi pyrin lähettämään vain still-kuvaa. Kuva päivittyy sivustoon 3 min välein 
silloin kun kamera on päällä. Jos kuvassa näkyy vanha aika (-2 tuntia suomeen) niin 
sivu tulee päivittää F5 napista. 

  
pe. 15.9.  Eilen illalla se sitten suihkussa selvisi, se sulakkeen palamisen syy. Vesivaraajan 

vastus oli posahtanut ja polttanut sulakkeen. Varaajassa on kaksi 800w vastusta. 1/2 
ja 1/1 teho. Normaalikäytöllä vain 1/2 teho on kytkettynä, eli sähkö on kytkettynä vain 
toiseen vastukseen. Ensin mittasin rikkinäisen vastuksen mittarilla, ettei se ole oiko-
sulussa, ja sitten otin 1/1 teholla käyttöön myös toisen vastuksen. Nyt ei enää ole 
varamahdollisuutta, joten jos toinenkin vastus palaa, niin silloin menee vaihtoon koko 
varaaja. 

    Tänään on mentävä pankkiin selvittämään pankkikortin toimimattomuutta. Caja Ca-
narias  pankin kortti (Maestro) ei ole toiminut koko kesänä kuten pankkikortin tulee 
toimia. Jo suomeen tullessa sen toimimattomuus selvisi. Sillä ei saanut illalla tai yöllä 
rahaa, eikä bensaa. Täällä kävin automaatilla, ja se ei toiminut ollenkaan. Onneksi 
täällä on vielä pankkikirjatkin kortin kanssa rinnakkain käytössä.  

    Nyt se live-kamerakin sitten yrittelee käynnissä olemista. 
  
su. 17.9.  Laajakaista liittymäni nopeus ei tunnu oikein riittävän live-kuvan lähettämiseen. Sa-

malla se kuormittaa konettani sen verran että muiden ohjelmien käyttö hidastuu huo-
mattavasti. Suljen live-kuvan pois käytöstä, ja odotan että saan hankituksi tehok-
kaamman koneen. Sitten yrittelen samaa uudelleen. 

   



ma. 18.9.  Tänään olen käynyt lopettamassa Banesto pankin tili. Tili avattiin vuonna 2000 kun 
olimme 4 viikon lomalla Torremolinoksessa. Olimme vuoranneet asunnon suoraan 
yksityiseltä, eikä siinä ollut minkäänlaista tallelokeroa. Tänään oli sen tilin lopetuksen 
aika. Sitä ei tarvittu, ja sen käyttö oli kallista. Pankkikortin käytöstä perittiin joka vuosi, 
vaikka minulla ei ollut koko korttia. Aina kun asioin pankissa, niin aina piti soittaa tai 
faxata Torremolinokseen. Se oli todella hidasta palvelua. 

    Kävin tänään myös viemässä paikalliselle veroviranomaiselle anomuksen lausun-
toa varten, joita tarvitaan, kun pyrin siirtämään verotukseni Suomesta Teneriffalle. 
Olen täyttänyt suomessa kesällä valmiiksi anomuksen, ja sitä pitää vielä täydentää 
Puerto de la Cruzin veroviranomaisen lausunnolla. Asia luvattiin olevan täällä päässä 
valmis viikon kuluttua, joten nyt sitten vain odotellaan. Kun lausunto täältä aikanaan 
tulee, niin minä postitan sen suomen veroviranomaisille, ja asian käsittely jatkuu sit-
ten loppupäätökseen suomen veroviranomaisen voimin. 

    Tuntuu turhauttavalle maksaa veroja suomeen, koska en saa sieltä mitään vasti-
netta maksamilleni veroille. En edes sosiaaliturvaa. Verorahat kyllä tuntuu kelpaa-
van. Täälläkään en pääse paikallisen sosiaaliturvan piiriin ennen kun saa suomesta 
121 lomakkeen, ja sitä en saa vielä puoleentoista vuoteen. Täällä olen yksityisen 
lääkäripalvelun varassa, ja joudun maksamaan lääkärissä käyntini itse. 

    Kunhan saan veroni siirretyksi tänne niin helpottaa se ainakin mieltäni. Joskus ajal-
laan sen 121 lomakeen on tultava, ja silloin suomen valtio alkaa maksamaan minun 
sairaskulujani täällä, vaikka en maksaisi enää verojani suomeen. :) 

    Pikkuhiljaa alkaa muuttoni tänne olemaan lopullisesti kunnossa. Vielä on jäljellä 
ajokortin muuttaminen Espanjalaiseen korttiin. Nyt kun olen lopullisesti muuttanut 
suomesta tänne asumaan, niin jo satun jossain tilanteessa hukkaamaan ajokorttini, 
niin en saa suomesta uutta korttia, koska en enään asu siellä. Täältä saa uuden kortin 
sillä edellytyksellä, että olen sen aikanaan vaihtanut Espanjalaiseen korttiin. Muuten 
kortin vaihtoon ei ole tarvetta. 

    
ke. 20.9.  Eilen maalailin eräästä tornitalon huoneistosta ikkunan karmeja. Olivat päässeet hie-

man haalistumaan vuosien saatossa. Lämmin ja kostea, ehkä vielä suolainen tuuli 
on tehnyt voitavansa. Monet ikkunat tässä taloyhtiössä alkaa olla vaihtokunnossa, 
jos niitä ei ole aikoinaan kunnosteltu.  

    Maalatessa sain huomata että monella parvekkeella oli siivoustyö käynnissä. Se 
on merkki siitä että pohjoisessa alkaa talvi tehdä tuloaan, ja asukkaat alkaa pikkuhil-
jaa tulemaan talven viettoon tänne lämpimään. Suomiseuran lento tulee vasta ensi-
kuun alussa, mutta nyt tullee ovat käyttäneet reittilentoja. 

    Tänään on Jorman baarissa suursiivous, ja ensi talven henkilökunta laittaa paikkoja 
kuntoon, jotta avajaispäivänä kaikki on valmiina. 

    Tänään satuin olemaan taas oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niinpä iski kiinni 
pieni "arpeetti". Minä oli erään Italialaisen pariskunnan asunnossa tekemässä pientä 
remppaa. Muuteltiin hieman kaappien järjestystä ja siirrettiin pari pistorasiaa uuteen 
paikkaan. Asuntoon oli tilattu kaikki uudet kalusteet joten tehtiin tilaa uusille, jotta ne 
saatiin mahtumaan paikalleen. Mielenkiintoinen kolmetuntinen. Ma kommunikoimme 
keskenämme Italian- espanjan- ja englanninkielen voimalla. Espanja ja Englanti oli 
yhteiset kielemme, ja tulimme oikein rattoisasti kolme tuntia toimeen. Vielä pyysivät  
asentamaan internet liittymää kunhan Telefonica ensin oman asennuksensa huoleh-
tii. 

    Eilen  kävin Sonera Plazalla lueskelemassa Puerto fanien kirjoituksia. Sain huo-
mata että sivustoni on monissa kirjoituksissa ollut kiinnostuksen kohteen, joten siitä 
kiitos kaikille kirjoittajille. Kuitenkin muutamat siellä mainituista linkeistä ei enää toimi. 
Se johtuu siitä että kun sivustolleni kertyy materiaalia runsaasti, joten joudun joitakin 
sivustojani hieman sijoittelemaan päivitysvaiheessa uusiin kansioihin, koska silloin 
sivustoni rakenne yksinkertaistuu ja se helpottaa sivuston ylläpitoa. Kaikki entiset ju-
tut siellä edelleen on, mutta joitakin on muutettu eri valikon alaisuuteen. 



    Sain myös Sonera Plazalta lukea erään Puerto fanin pitkäaikaisen elämänkump-
panin poismenosta. Osanottoni Mummelille myös tätä kautta. 

  
to. 21.9.  Tänään vietimme päivän autoillessa. Kävin Paulan ja Timpan kanssa ensin hake-

massa Santa Cruzista luvat Teidelle, ja sitten "soppailimme" Al Campot ja IKEA:t. 
Etsimme minulle uutta tietokonepöytää. Sopivaa ei löytynyt, joten ratkaisuksi tuli että 
rakennan sen itse. Kun saa pöydän valmiiksi niin ostan uuden tietokoneen, jolla hoi-
dan sivustoni  ylläpitoa vastaisuudessa, ja samalla toivon että Live-kuvan ja Still-ku-
van siirto nettiin ei hidastaisi vastaisuudessa tehokkaampaa konettani niin  paljon 
että se hidastaa koneen muuta käyttöä. 

    Samalla reissulla ostimme itsellemme parvekkeelle pari pientä muovista komeroa. 
Muovi valittiin materiaaliksi sen vuoksi, ilman kosteus ja mahdollinen sade kuistille ei 
turmele niitä. Asunto joka on aikaisemmin ollut hotellihuoneena on varastotilojen suh-
teen heikosti varustettu, joten jokainen komero jonka voimme tiloihimme sijoittaa on 
tarpeen. 

  
la. 23.9.  Lämpötila on silleen sopiva, joten pyrin keksimään aina jonkun syyn olla sisällä. Tä-

nään aamupäivällä teimme kävelyretken rantaa, ja kävimme katselemassa, kun to-
della suuret aallot iskeytyivät rantaan. Uimarannat oli liputettu punaisilla lipuilla, ja 
kukaan ei ollut uimassa. 

    Eilisen päivän aikana sain tietokonepöydän rakentelun edistymään siihen vaihee-
seen, että pöytälevy on leikattu, ja nostettu entisen pöydän päälle. Vielä on suunni-
teltava pöydälle jalakset, silleen että kun liikun sivuttain tuolini kanssa niin omat jal-
kani ei koko ajan kolise pöydän jalaksiin. 

    Aikaisemmin ostamani Digi-boxi on asennettu ja kanavat järjestelty. Kanavia sain 
näkyviin 21 kappaletta. Lisää entiseen tarjontaan on; musiikki-, urheilu- lasten- uutis- 
ja ajankohtaiskanavia. Ihmetellä täytyy, että millä ne kaikki rahoitetaan, koska täällä 
TV-lupamaksu on tuntematon käsite. Suosituimmissa ohjelmissa on todella paljon 
mainoksia, mutta on sitten kanavia joissa ei juurikaan mainoksia näy. 

  
su. 24.9.  Huomenna Paulan oli tarkoitus aloittaa työt Jorman Baarissa, eli tänään piti olla hä-

nen viimeinen "lomapäivä". Vietimme se ikkunoita pesemällä. Illalla ratkesi se että 
työt alkaakin vasta tiistaina. 

    Web-kameran siirsin samalla kokeeksi ikkunan ulkopuolelle. Paikka ei ole vielä-
kään kovin hyvä, koska joudun siirtämään sen aina yöksi sisälle suojaan. Kameran 
pitäminen ikkunan sisäpuolella aiheuttaa sen että omat verhomme heijastuu lasista, 
ja se huonontaa iltapäivällä kuvaa kun aurinko alkaa paistamaan ikkunaan. 

    Olen testaillut pitkin päivää kuvan siirtoa langattomasti. En tiedä vielä miten 15 
metriä vaikuttaa signaalin vahvuuteen, ja näkyykö se ollenkaan, mutta aion senkin 
huomenna testata. Eli kannan koneeni toisen puolen parvekkeelle, ja suuntaan ka-
meran kokeeksi Santa Ursulan suuntaan. 

    Täällä on lähes viikon ajan ammuskeltu ilotulitteita. Silloin tällöin paukahtelee muu-
tama raketti. Jonkunlaisia myyntikojuja on muutamalla parkkipaikalla. En tiedä mitä 
täällä juhlitaan, mutta joskus tuntuu että siihen ei tarvita mitään aihetta, kunhan pau-
kutellaan. 

   
ma. 25.9.  Monta tuntia yritin ja testasin, mutta en saanut kuvaa siirtymään langattomasti. Minun 

tietoni langattoman verkon virittelyssä loppui, joten en saa langattomasti kuvaa siir-
tymään. Kun saan hankituksi pöytäkoneen, niin olisin laittanut kannettavan lähettä-
mään kuvaa talon toiselta puolelta. On vielä toki mahdollisuus vetää verkkopiuha 
alakerrasta yläkertaan, mutta sen piilottaminen seinien sisään on aika hankalaa, mil-
tei mahdotonta, enkä viitsi jättää sitä portaikkoon, jossa siihen sitten kompastelee. 

  



ti. 26.9.  Paula aloitti työnsä Jorman Baarissa. Tänään oli baariin tuotu uusia keittiökalusteita. 
Huomenna menemme iltapäivällä Santa Cruziin tukkuun hakemaan tavaraa. Kun 
baari on ollut kiinni koko kesän, niin kaikki tarpeellinen on hankittava, sillä varastot 
on aivan tyhjänä. Santa Cruzin keikan jälkeen haemme sinne vielä yhden jääkaapin. 

    Keväällä kelta-vihreään sävyyn maalattu baarin on mielestäni saanut piristävän il-
meen. Kaikkia uuteen sisustukseen tulevaa en edes tiedä. 

    Tänään sain verotoimistosta todistuksen joka minun tulee toimittaa suomeen. Se 
on viimeinen puuttuva asiakirja, joka liittyy minun verotukseni siirtoon Suomesta Es-
panjaan. Suomen verottaja tekee päätöksensä tämän ja aikaisemmin suomessa täyt-
tämieni asiakirjojen perusteella.  

    Nyt muuttoasioittemme hoito alkaa olla loppusuoralla. Olemme olleet Puerto de la 
Cruzissa vakituiseksi asukkaiksi merkittynä jo kohta 1,5 vuotta. Pitkään on mennyt, 
ja monta juttua on ollut hoidettavana. Jotkut asiat on hoitunut joutuisasti, ja toiset taas 
hyvinkin takkuisesti. On asioita jotka vaativat määrätyn ajan asumista paikkakunnalla 
että sitä voidaan hoitaa eteenpäin. Tänään lähes kaikki alkaa olla voiton puolella. 
Suomessa moni asia hoitui yleisesti ottaen joutuisammin kun täällä, mutta olen tör-
männyt myös moniin asioihin jotka täällä on hoitunut paljon nopeammin kun suo-
messa. Me olemme käyttänee koko ajan erittäin ammattitaitoisen asioidenhoitajan 
palveluja. 

    Pahin ongelma täällä on puhelinyhtiö Telefonica joka hallitsee monopolisesti lan-
kapuhelinliittymiä. Sillä ei ole Puertossa lainkaan toimistoa, joten kaikki asioiminen 
sinne pitää hoitaa puhelimitse. 

    Aika tekee tehtävänsä, jopa meidän kohdalla. Kun alkuaikoina päästelimme "ärrä-
päitä" silloin kun mikään ei hoitunut. Nyt olemme tottuneet paikallisten tavoille ja tä-
hän Puertolaiseen elämän rytmiin, ja hyväksymme ilomielin sanan mañana. Käy-
tämme sitä mielellään jopa itsekin. 

    Syksy tulee ja turistilennot alkaa kohtapuolin pyörimään. Tästä on kiva jatkaa 
eteenpäin, ja alkaa odottelemaan mitä kaikkea mielenkiintoista talvi tuo tullessaan. 

  
29.9.  Tänään on minun tämän syksyn ensimmäisen saunavuoroni aika. Xibana Parkin 

sauna on ollut lämpimänä jo viime perjantaina, mutta silloin ei ollut aikaa saunomi-
seen.  

    Jorman baarissa on tänään "kenraaliharjoitus". Tarjoilijat harjoittelee "kahvikeitti-
men" käyttöä, ja Paula leipoo munkkeja. Minulle on luvattu tarjota Mikon päivän kun-
niaksi munkkikahvit, joten saunan jälkeen menen käymään kahvilla. 

    Päivälämpötila täällä on ollut koko ajan 30 asteen paikkeilla, joten varjopaikkoja 
mielellään hieman katselee. Minulla on tornitalossa odottamassa ikkuna ja ovi maa-
lausremontti , mutta yritän odotella hieman pilvisempää päivää, tai ainakin iltapäivää 
jolloin parveke jää varjon puolelle. 

    Tänään käyn informointi kierroksella matkatoimistoissa. Kerron heille retistäni, joita 
teen tarvittaessa, jos kiinnostusta löytyy. Tekemisestä täällä Puertossa ei tunnu ole-
van pulaa. Kun toinen talveni täällä on alkamassa on kaikenlaisesta pikku tekemisistä 
ja ADSL liittymien asennuksesta ollut jo kyselyjä. Olen myös keskustellut erään suo-
malaisen yrittäjän kanssa kotisivuston rakentamisesta, www.retket.info osoitteen 
alaisuuteen. 

 
 
Lokakuu 2006 
 
su. 1.10.  Kävimme aamupäivä kävelyllä rannassa, koska emme olleet käyneet siellä aikoihin. 

Kalasataman kohdalla näimme aallonmurtajan päällä satamäärin ihmisiä, Hinaus au-
tot tyhjensivät alimmaista parkkipaikkaa, ja sinne oli rakennettu jonkinlainen pujotte-
lurata. Jatkoimme matkaa koska tarkoituksemme oli käydä Loro Parquen kohdalla 
kääntymässä. 



    Matkamme pysähtyi hetkeksi seuraavalle parkkipaikalle. Siellä oli kymmeniä, jopa 
yli sata erilaista autoa. Oli muutama vanha Mini, vanha pieni Fiat sekä suuri määrä 
monenlaisia rakenneltuja kilpa-autoja. Oli alkamassa jonkinlainen esitys tai sitten jon-
kinlainen kilpailu.  

    Taivaalla oli myös lukuisia liitovarjoja jotka liitelivät vuoristosta alas rantaa kohti. 
Näytti siltä että ne olisi lähteneet Izañan observatorion suunnasta. Aikaisemmin 
olemme nähneet vain niiden laskeutuvan, mutta tänään oli aivan pilvetön sää niin 
näki myös suunnan ja alueen josta ne liikkeelle lähti. 

    Minä kuljettelin iltapäivällä muuttolaatikoita 3 tuntia Belairin B-talosta A-taloon. Mei-
dän kämpässä oli kesäsäilytyksessä muutamia kasseja ja laatikoita sellaisilta henki-
löiltä jotka muuttavat asuntoaan, eli keväällä toivat ne tänne viimetalven asunnosta, 
ja kun tulevat kohta tänne Puertoon, niin menevät asumaan eri asuntoon, Yhteen 
asuntoon saimme tänään avaimen, joten siirsimme siihen huoneistoon menevät ta-
varat sinne valmiiksi. Asukkaat siihen kämppään tulee tiistai iltana. 

    Huomenna se sitten tapahtuu, Jorma avaa baarinsa ja Paulan työ keittiössä alkaa, 
koska täällä ei pääse paikallisen sosiaaliturvan piiriin jos ulkomaalaisella ei ole työtä 
ja työsopimusta. Minä menen tilaisuutta kamerallani ikuistamaan. Mahdollisilla ensi 
talven retkillä Paula on mukana vain silloin kun baarin työkiireiltään joutaa. 

    Minä maalailen huomenna A-talossa yhden huoneiston ikkunan ja parvekelasin 
karmeja. Parveke on 3 kerroksessa, joten se "saattaa" näkyä huomenna kame-
rassa??? 

   
ti. 3.10. Eilinen ei mennyt alkuunkaan suunnitelmien mukaan. Lähdin aamulla kymmenen 

paikkeilla hakemaan IKEAasta hyllyjä ja laatikoita kahteen asuntoon. Matkalla kuulin 
että IKEA on ollut jo Teneriffalla 80 luvulta lähtien, joten taitaa olla silleen että IKEA 
on ollut täällä jo ennen kun se tuli suomeen.  

    No loppupäivä meni sitten kaappien ja komeroiden kasaamisessa, ja paikalleen 
laitossa. Toisen huoneiston kalusteet on vielä kasaamatta. Ne on tarkoitus kasata 
tänään, sillä vielä odottaa yhden asunnon ikkunoiden karmien maalaus, ja siihen 
asuntoon tulee vuokralaiset 9.10. Olen yrittänyt venyttää sitä maalausta sillä veruk-
keella, että ilma huomenna hieman viilenisi. Parveke on auringon puoleisella seinus-
talla, ja lämpötila jopa yli +30. 

 
pe. 6.10.  Nyt on kaikki kalusteet kasattu, ja asenneltu paikoilleen. Oma tietokonepöytänikin 

alkaa olla jo kasassa. Pari hyllyä siihen vielä tulee, mutta ensi pitää ostaa näyttö, 
jotta tietää mihin korkeuteen hyllyt pitää kiinnittää. 

    Aamulla kun lähdin kymmentä vaille kahdeksan Paulan avuksi aukaisemaan Jor-
man baarin ovia, niin tiputteli hieman vettä. Me tietenkin riemuitsimme pienestä sa-
teesta, mutta se loppui niin kun oli alkanutkin. Me kuitenkin odottelemme pientä sa-
detta, sillä se olisi tarpeeseen. 

    Kun ratkesi, että asuntoon johon olen tekemässä maalausremppaa tulee asukkaat 
vasta 19.10. niin olen tehnyt sitä vain iltapäivällä klo. 15 jälkeen. Aurinko on jo silloin 
sellaisessa suunnassa, että se ei enää kuumota parvekkeelle. 

    Suomiseuran lento tulee 9 päivä, ja sen jälkeen alkaa Puerto palamaan suomalais-
ten osalta normaaliin rytmiin. Viikoittaiset ohjelmat alkaa pyörimään ja päästään taas 
opiskelemaan Espanjaa, ja yritetään oppia talven aikana lisää uusia sanoja. 

    Olen tehnyt sivustooni pari muutosta erään lukijan pyynnöstä.  Päiväkirjan selaa-
mista olen pyrkinyt helpottamaan, siten että laitoin sivuile yläreunaan linkit saman 
vuoden päiväkirjoihin, ja loppuun linkin seuraavan kuun päiväkirjaan. Toivottavasti 
tämä helpottaa sivuston selaamista. Sääsivulle lisäsin lämpötilan La Orotavasta, ja 
se on  huomattavasti lähempänä Puerton lämpötilaa, kun Los Rodeoksen (pohj. len-
tokenttä) lämpötila. 
 



ti. 10.10.  Kaksi päivää on mennyt ikkunoiden maalauksessa. Lämpötila ja tyyni sää on aiheut-
tanut sen että maalin "käry" jää leijailemaan huoneistoon ja siinä ei viitsi kovin pitkään 
yhteen menoon oleskella. Olen maalannut aamupäivällä pari tuntia ja pitänyt taukoa 
kuumimman ajan. Iltapäivällä olen sitten jatkanut maalausta. 

    Osa liikkeistä viettää siestaa ja siten on hidastanut minun tietokone ostoksen tekoa. 
Iltapäivällä kun olisi aikaa käydä kaupassa, niin liike on siestalla ja suljettu. Remont-
tihuoneistoon on tulossa asukas 19.10. joten sen jälkeen on aikaa käydä katsele-
massa konetta. Olisihan täällä muutama pieni tietokonekauppa, mutta kun niitä syn-
tyy ja kuolee koko ajan niin takuun kanssa on sitten sitä sun tätä, joten olen päätynyt 
suuren (OKI) firman koneeseen. OKI tunnetaan suomessa ainakin kopiokoneista. 
Sen ei nyt luulisi seuraavan kolmen vuoden aikana menevän konkkaan. Koneelle on 
luvattu 2 vuoden ja näytölle 3 vuoden takuu.  

    Eilen illalla olin pohjoisen lentokentältä hakemassa kahta suomalaista, jotka tulivat 
iltalennolla. Normaalisti lento oli jonkin verran myöhässä. Teneriffan suomi-kerho oli 
järjestänyt lennon omille jäsenilleen, joten lähes kaikki koneessa olijat olivat ennes-
tään tuttuja keskenään. Myös Belair sai tästä joukosta osansa. Kaksi lähes täyttä 
bussia toi porukkaa pihaan hieman jälkeen 23. Ne joilla ei ollut varattuna bussikulje-
tusta tulivat taksilla. 

    Paulan työt Jorma's baarissa jatkuu. Tarjolla on päivittäin listaruokien lisäksi joku 
annosruoka, jota olen käynyt syömässä. Eilen oli makaronilaatikkoa, ja tänään on 
tarjolla kylmäsavulohikiusausta. 

 
ke. 11.10.  Tänään sain tilatuksi uuden tietokoneen. Sen saa lunastaa maanantaina, iltapäivällä. 

Siihen mennessä pitää saada pikku remppahommat valmiiksi, jotta saa rauhassa vi-
ritellä ohjelmat koneeseen ja livekuvat toimimaan. 

 
pe. 13.10.  Eilen täällä vietettiin pyhäpäivää. Se tarkoitti sitä että rautakaupat oli kiinni ja mitään 

rakennustarviketta et saanut, joten tuli sellainen ylimääräinen vapaapäivä. 
    Muutama pieni juttu tuli tänään lisää, ja ne tehdään kun tulee aikaa. Täällä kome-

rotilat asunnoissa on pienet. Kun täällä vakituiseen asuneet muuttaa uuteen asun-
toon, jossa komerotilat on minimaaliset, niin ongelmia tulee. Minun pitää rakentaa 
muutama hylly ja kasata IKEA:n kulmasohva. 

    Vanha kone käy jos käy, sen aikaa kun uuteen on asennettusi tarpeelliset softa. 
Suurin ongelma tulee olemaan varmaankin koneeseen esiasennetun Espanjankieli-
sen Windows XP käyttöjärjestelmän kanssa. Opetellaan sitä sanakirjan kanssa, ku-
ten tehtiin ensimmäisen 98 Windowsin kanssa. 

    Nyt on Perjantai, ja 13 päivä. Täällä sillä ei ole niin suurta merkitystä, sillä olen 
lukenut että Espanjalaiset pitävät Tiistaita ja 13 päivää huonon päivän merkkinä. 

    Olen harjoitellut kotisivulle valokuvan ja GIF animaation yhdistämistä. Hommahan 
ei ole erikoinen, mutta GIF kuvien kohdistaminen oikealle paikalle on ollut mielenkiin-
toinen opettelu, varsinkin kun ne ovat hieman eri tasossa. 

    Oli miten oli, niin tänään pe. 13. pv. on saunapäivä, ja se on hyvän päivän merkki.   
 
su. 15.10.  Viikolla purettiin Herrerian vieressä oleva rakennus. Paikalla on nyt pitkä ja kapea 

kuja. Mitä siihen rakennetaan on vielä aivan arvailujen varassa. Myös Hoya kadun 
reunasta purettiin rakennus. Puertosta on purettu muutama muukin vanha rakennus, 
joten saattaa olla vaikka kaupungin ilmeen siivoamisesta kyse. 

    Kun siirtelin kuvia kamerasta kiintolevylle, niin huomasin että oli unohtanut mainita 
siitä, että kun uima-allas remonttia tehtiin, niin työmiehet vioittivat yhden puun juuris-
toa. Aluksi puu alkoi kuivumaan pystyyn, joten sen kuiva latva katkaistiin. Nyt samai-
nen puu on alkanut aivan alhaalta pukkaamaan uutta kasvustoa, mutta se latvaosa 
on kuivunut kokonaan. Sitä on kahteen kertaan lyhennelty, ja nyt se sitten pari viikkoa 
sitten katkaistiin n. metrin korkeudesta. Sahaus jäljet maalattiin vihreällä maalilla. 



Kahden n. 30 sentin paksuisen rungon lyhentäminen vei 3 mieheltä aikaa 4 tuntia, 
vaikka niillä oli jonkinlainen moottorisaha. Ainakin se piti kovaa ääntä. 

    Huomenna on sitten sen uuden tietokoneen noutopäivä. Käyttöön otossa ja espan-
jankielisen windowsin opiskelussa menee varmaan jokunen päivä. Olen tutkinut 
erästä paikallista konetta, ja ei kovin helpolta näyttänyt. Mutta kun saan kaikki ase-
tukset kohdalleen, niin se on sitten sama minkä kielinen windows siellä taustalla hu-
risee. 

 
ma. 16.10.  Viime yönä saatiin sitä kauan kaivattua vesisadetta. Heräsin yöllä siihen kun satoi. 

Vettä tuli todella runsaasti. Nyt (klo. 8:10) pilvipeite alkaa repeilemään, ja lämpötila 
on 22 astetta.  

    Tänään on ohjelmassani retkiesitteiden vienti suomalaisten hotelleihin. Viime tal-
vena me vain jäimme esitteemme ilmoitustaululle, tai hotellin aulaan infopisteeseen. 
Monet esitteistämme katosi useaan kertaan. Nyt olen käynyt näyttämässä kotelon 
"respaan" ja kysynyt luvan kotelon jättöön. Tähän mennessä kaikki ovat luvan anta-
neet, kunhan olen ensin kertonut mitä niissä lapuissa lukee. Tuntuvat olevan tark-
koja, että mitä heidän infopisteessä mainostetaan, jotta ei kilpailee heidän omien esit-
teiden kanssa. 

 
ti. 17.10. Niin siinä sitten kävi, että Tenerife Playa ja Masaru ei koteloitani ottanut, joten pitää 

pärjäillä niillä mitä on 
    Nyt sitä on sitten viritelty uutta konetta toimintakuntoon. Pitää laittaa tuo vanha vielä 

verkkoon kiinni, sillä tämän espanjalaisen Windowsin kanssa tuntuu menevät enem-
mänkin aikaa, ennen kun se tulee tarpeeksi tutuksi, ja saan kaikki entiset toiminnot 
kohdalleen. Tulostin on kookas. OKI C5600 laser, joten sillekin piti raivata pöydälle 
lisä tilaa. Kaikille kuitenkin paikka löytyi joten nyt vain sitten Windowsia käydään läpi 
sanakirjan kanssa. 

    Aika alkaa olla kortilla, sillä ensimmäinen kalansavustus Calderassa on jo kohta 
edessä. 

 
to. 19.10.  Uusi tietokone alkaa olla valmiina palvelemaan. Hieman on ollut ongelmaa tuon live-

kameran kanssa. Olen asentanut kameran ajurit kolme kertaa, ja aina kun käynnistän 
kameran, niin muutaman sekunnin päästä kone jumittuu ja käynnistyy uudelleen. Tä-
nään vasta huomasin että se on kannettavan USB 1.1 porttiin tarkoitettu kamera, niin 
nyt se ei toimi USB 2 portissa. Pitää hankkia uusi kamera, joka on tehty USB 2 por-
tissa toimivaksi. En ole aivan varma tuosta porttijutusta, mutta epäilen että USB 2 
laite toimii USB 1.1 portissa, mutta hitaammin, ja USB 1.1 laite ei pelaa USB 2 por-
tissa. Toivottavasti olen oikeassa, ja kameran hankkiminen ei mene hukkaan. 

    Kolme päivää ole siirrellyt tiedostoja vanhasta koneesta, ja asennellut kaikki tarvit-
tavat softat. Sää on suosinut lomailijoita, ja auringossa paistattelua, mutta minä olen 
pyrkinyt saamaan remonttijutut päätökseen ja koneen toimintakuntoon. 

    Viikon olen taas hikoillut tornitalon remonttihuoneistoissa, ja kotona. Nyt alkaa asiat 
olemaan sillä mallilla, että pääsee kohta siirtymään retkeily, ja savustusjuttujen pariin. 
Olen jo keskustellut mukaan lähtijöiden kanssa asiasta, ja hekin toivoivat että sää 
hieman viilenisi. 

    Huomenna on taas perjantai, ja saunavuorosta. Vaikka täällä hikoilee päivittäin niin 
silti sitä sauna vuoroa odottaa. Kun pääsee kotiin saunasta, niin taas on paita märkä, 
mutta ei se haittaa.... 

 
pe. 20.10. Eilinen "fundeeraus" tuotti tulosta. Kävin hakemassa USB2 kameran ja johan rupesi 

livekuva pelittään. Hain kameran samasta (läheltä Botanicoa) kaupasta josta ostin 
koneen. Aamulenkkiä tuli heti alkuun 4-5 km. Nyt kuitenkin tämä asia ojennuksessa. 
Tästä Jorman baariin syömään Paulan tekemää kinkkukiusausta, ja sitten 14 jälkeen 
saunaan. 



    Illalla 18 jälkeen alkoi satamaan vettä. Me riemuissamme ja lähdimme heti kaup-
paan ostoksille. Olemme odotelleet sadetta useita viikkoja ja nyt kun se tuli, niin me 
otimme siitä kaiken hyödyn irti. Kävimme Hiper Dinossa ostamassa hieman elokuva 
syötävää. Kaupasta palasimme Guagua:n kautta, ja samalla totesimme, että vesi-
sade lähentää ihmisiä, ja tiivistää tunnelmaa. Me pidimme elokuvaillan. Katsoimme 
DVD elokuvan nimeltä Mosku.   

 
su. 22.10.  Aamulla kuulin suomesta, että Muhoksella maa valkoisena. Meillä lämmin sää jatkuu. 

Tänään iltapäivällä hienoinen pilvipeite varjosta hieman aurinkoa, mutta ei se lämpö-
tilaa mihinkään muuttanut. 

    Huomenna menen Chamorcaan katsastamaan retkipolkujen kunto. Viime keväänä 
niitä jonkinlainen polkupartio kunnosti, joten niiden pitäisi olla hyvässä kunnossa. 
Tarkoitus on samalla kirjata hieman tarkemmin reitin eri kiintopisteet muistiin, tarkem-
paa reittiselostusta varten. Chamorcan toisen reitin polun kunto, (majakalta Las Pal-
masin kylään ja sieltä vuorenharjanteen yli takaisin) kiinnostaa myös. Viime vuonna 
siinä oli 3-4 huonoa vyörymä paikkaa, jossa polku oli kokonaan kadonnut 1-2 metrin 
matkalta. Paikan ylittäminen ei ollut helppoja, joten niitä ei silloin otettu retkiohjel-
maan. 

 
ma. 23.10.  Aamulla kannoin kaikki reput ja kävelysauvat autoon, sillä retkeilykausi alkoi tänään. 

Läksin aamulla klo. 7:45 kohti Chamorcaa. Ruuhkista johtuen matkamme vei 2 tuntia. 
Reitti: Chamorca - Roque Icoso - M.ña. Tafada - Faro de Anaga - Roque Bermejo - 
Chamorca vei tänään aikaa hieman yli 6 tuntia. 

    Anagan kasvillisuus on vielä kesälomalla. Muutamia pieniä kukkia nähtiin, mutta se 
varsinainen pohjoisen rinteen kasvisto on kukinnassa vasta kevät puolella. 

 
ke. 25.10.  Eilen saapui Puertoon meidän ystävämme Muhokselta. Olimme tietenkin vastaan ot-

tamassa heitä Masaru hotellissa, sillä olimme tilanneet suomesta hieman tuotavaa. 
Tuliaispaketti sisälsi HK:n sinistä, Fazerin sinistä, ja Auran sinappia. 

    Edellisen loman hyvistä kokemuksista innostuneina lapset halusivat ensimmäisenä 
iltana syömään Mario nimisen pizzeriaan. He halusivat pizzat, jossa on vain tonnika-
laa ja kinkkua, joten tilasimme sellaiset. Kun annokset viimein saapui, oli hämmäs-
tyksemme erittäin suuri. Heidän pizzoissaan oli tosiaan vain tonnikalaa ja kinkkua, eli 
niissä ei ollut ollenkaan tomaattisosetta ja juustoa, En ole eläissäni nähnyt sillä lailla 
tehtyä pizzaa, että pelkkä taikina ja siinä kinkkua ja tonnikalaa. Me pidimme aivan 
selvänä että tomaatti ja juusto kuuluu aina pizzaan. Kokki yritti lisätä juuston ja to-
maatin jälkikäteen, mutta pizzan maku ei varmaan ole sellainen, kun oikein tehtynä. 

    Jotain tästäkin opimme. Seuraavalla kerralla täytyy tilata jokin listalla oleva pizza 
(esim. pelkkä juusto pizza) ja lisätä siihen ne lisukkeet joita haluaa. Se siitä Italialai-
sen Pizzerian pizzanteko taidosta. 

    Kotimatkalla törmäsimme suomalaispariskuntaan, jonka matkalaukut olivat meidän 
asunnossa kesäsäilytyksessä. Kun kyselimme miten heidän aikansa on alkanut ku-
lumaan uudessa asunnossa, niin vastaus oli lyhyt. Huonosti. Kaikki remontti mitä 
asuntoon piti tehdä kesän aikana oli tekemättä, ja niitä tehdään nyt kun asukkaat on 
jo muuttanut siihen. Mikään ei ole niin kun oli sovittu. He ovatkin jo etsineet itselleen 
uuden asunnon ja muuttavat siihen 30. päivä. Minä lupasin mennä avustamaan muu-
tossa.  

    Olen kuullut vastaavasta tilanteesta toisestakin suomalaisen asunnosta, eli re-
montti aloitettiin heti, kun asukas muutti siihen. Remontteja ei tehdä kesällä, vaikka 
silloin luulisi olevan aikaa. Olen kuullut, että kesän yli varattuihin asuntoihin remonttia 
ei ole voinut tehdä kesällä, koska asunto on vuokrattu kesä-ajaksi jollekin kolman-
nelle osapuolelle, vaikka se on varattu suomalaisille, ja he maksavat siitä kesäajalta-
kin vuokraa. Näin siitä saadaan kahdet vuokrat ja välityspalkkiot samalta ajalta. 
Nämä tapahtumat on sattunut jostain kumman syystä erään Carretera del Botánicolla 



sijaitsevan vuokraustoimiston välittämissä huoneistoissa. Suomalaisten asioita siellä 
toimistossa "hoitaa" suomenkielinen nainen. 

 
pe. 27.10.  Tiistaina tein hotellikierroksen. Kävin tarkastamassa miten minun retkilappuni ovat 

pysyneet hotellien infopisteessä paikoillaan. Viidestä hotellista oli hävinnyt koko ko-
telo. En jättänyt niihin uusia, koska ostin niitä suomesta vain 30 ja lähes kaikki (28) 
on käytetty. Niihin hotelleihin joissa kotelo pysyy käyn viemässä uusia kortteja, ja 
muhin laitan erilaisen ilmoituksen. Olen printannut 400 kpl. A6 kokoisia lappuja ja 
käytän niitä. 

    Eilen oli minun ensimmäinen Loro Parque päivä. Kävin siellä Muhoslaisten ystä-
viemme pojan, Jaakon kanssa. Aikaisemmalla reissulla, kun he olivat täällä, niin hai-
tunneli oli remontissa, ja se piti nyt päästä näkemään. Samalla katselimme Orca 
Ocean ja Delfin showt. Menimme alueelle vasta 14 jälkeen joten aikaa ei ollut use-
amman esityksen seuraamiseen. 

    Nyt hotellikierroksen aika ja sitten iltapäivällä on ohjelmassa perjantainen sauna-
vuoro. 

 
su. 29.10  Eilen illalla alkanut sade oli jatkunut pitkin yötä, ylhäällä se oli tullut lumena. Aamulla 

kun suuntasimme auton keulan kohti Americasia, niin näimme Teiden huipun, joka 
oli kietoutunut valkoiseen lumihuntuun. 

    Me vietimme "turistipäivän" Americasissa. Kävimme Los Cristianosin markkinoilla, 
ja paistattelimme päivää rannalla. Söimme hampurilaisia ja jäätelöä. Paluumatkalla 
ajoimme ensin Vilafloriin ja kävimme katselemassa suurta mäntyä. Jatkoimme mat-
kaa ylös ja saavuimme Cañadasiin puoli kahdeksan paikkeilla. Kerkesimme juuri nä-
kemään auringonlaskun, kun se paistoi Teiden korkeimmalle huipulle. Otimme pikai-
sesti pari kuvaa. Muutaman hetken kuluttua auringon valo katosi, ja pimeys alkoi las-
keutumaan vuoren ylle. Lämpötila ylhäällä oli illalla +7 astetta. Etelän puoleiseen rin-
teeseen on aurinko paistanut niin lämpimästi, että lumi oli sulanut kokonaan sieltä 
puolelta pois. Kun laskeuduimme Puertoon niin lämpötila siellä oli mukavasti 20 pa-
remmalla puolella. 

 
ti. 31.10.  Tänä aamuna heräsimme kaatosateeseen ja ukkosen jyrinään hieman ennen seitse-

mää. Siirryimme parvekkeelle katselemaan ja kummastelemaan moista säätä. Sala-
moi ja räsähteli ihan kunnolla. Sade loppui kuitenkin kohta kahdeksan jälkeen. 

    Yhdeksän paikkeilla Kävin Masarussa saattelemassa Muhoslaiset ystävämme Tjä-
reborgin bussiin. Heidän viikon mittainen lomansa loppui tänään, ja bussi lähti hotel-
lilta klo. 10.20 kohti etelän lentokenttää . 
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ke. 1.11.  Tänään täällä vietetään pyhäinmiestenpäivää. Virastot ja suuret kaupat on suljettu, 

mutta turistielämä jatkuu entisellään. Eilen oli Halloween ilta. Lapset oli pukeutuneina 
kaikenlaisiin naamiais-asuihin ja kiertelivät karkki- ja rahapurkkien kanssa ympäri 
kaupunkia. 

    Klo. 14.50 Ukkosmyrsky jyrisee Puerton yllä. Sadetta on jatkunut jo kohta tunnin ja 
laantumisen merkkejä ei ole. Salamointia ja jyrinää kuuluu tauotta. Huomiselle on 
luvattu poutaista. Olisi hyvä olla kuivempaa, sillä olen menossa huomenna Teidelle, 
ja tarkoitus on käydä huipulla asti. 

    Tämän päivän sateet tulivat niin voimakkaina, että Santa Cruz oli kaaoksen val-
lassa. Kaupunkiin valunut vesi on tulvinut moniin rakennuksiin sisälle, ja jopa kirkko-
jen lattioille. Viemärit tulvivat nurinpäin, eli vesi ryöppysi kaivoista kadulle metrin kor-
kuisena vesipatsaana, ja peitti alleen katuosuuksia ja alikulkujen notkopaikkoja. 



    Uutiset näytti liki 15 minuuttia pelkästään pääkaupungin tulvista. Vettä valui La La-
gunasta saakka, joka on n. 600 metrin korkeudessa Santa Cruziin verrattuna. 

 
pe. 3.11.  Eilinen retki Teiden huipulle jäi tekemättä. Kun saavuimme hissiasemalle, niin läm-

pötila oli +10 astetta ja tuuli kohtalaisen kova. Kävin tarkastamassa asian sisältä, ja 
siellä oli lippuluukulla lappu. Tuulen nopeus huipulla liika kova, sekä toinen lappu 
jossa mainittiin, että tuulen ja lämpötilan yhteisvaikutus huipulla -19 astetta. Me ihai-
limme kraaterimaisemia aikamme, ja kiertelimme Vilaflorin ja Mascan kautta Puer-
toon. 

 
la. 4.11.  Entisenä Oululaisena seuraan netin kautta Kärppien pelejä, ja tänään joukkue sai 

jälleen mieluisan voiton. Olen kuitenkin ollut täällä jo sen verran kauan että meinaa 
jääkiekko pelien seuranta päästä unohtumaan. Minulla on kuitenkin Kärppä lippu laa-
tikossa "hyvän päivän" varalta. Täällä on tapan ajella autoille ympäri kaupunkia, ja 
heilutella ikkunasta oman suosikki-jalkapallojoukkueiden lippuja, silloin kun oma 
joukkue on sattunut voittamaan pelin. Kyllä siinä kanarialaisten huuli pyörähtää, kun 
minä (keväällä jos hyvin käy) menen voiton jälkeen kaupungille ajelemaan autolla, ja 
painelen "tyyttiä", sekä heiluttelen Kärppälippua auton ikkunasta. 

    Päivällä kävin jälleen Teidellä. Tuuli oli edelleen kohtalainen ja hissit oli tiukasti 
parkissa. Monet lomalaiset kääntyivät hissi-asemalta pettyneinä ja lähtivät viettä-
mään aikaansa kansallispuiston monille muille hienoille alueille. 

    Illalla 19 paikkeilla Puertossa sateli vettä, joten kun kävimme syömässä, niin kau-
punki oli todella hiljainen, vaikutti lähes kuolleelta. Sade kuitenkin lakkasi illemmalla 
21 paikkeilla, jolloin lomalaiset ja paikalliset uskaltautuivat kaupungille kävelemään 
ja täyttivät kaupungin monet kuppilat, ja siten herättivät Puerton jälleen eloon.  

 
su. 5.11.  Teneriffan Suomikerhon kotisivujen ylläpito ei toimi. Vaikka tarjosin talkoilla tehtyä 

päivitysapua, niin sitä ei osattu käyttää hyväksi. Puolen vuoden aikana ei minulle ole 
toimitettu mitään päivitettävää, vaikka erilaisia tapahtumia on ollut pilvin pimein. Maa-
nantaista lähtien olen päättänyt lopettaa talkootoiminnan, ja ehkä koko sivuston tar-
peettoman ja olemattoman ylläpidon. En halua enempää niskoilleni lokaa huonosta 
sivuston päivityksestä, etenkään kun syy ei ole minussa. 

 
ti. 7.11  Tiistai päivän vietin Mascan barrancossa. Viikonlopun sateet aiheutti sen että vettä 

oli normaalia enemmän. Se taas aiheutti sen että osa poluista oli vieläkin veden alla, 
ja piti katsella uusia reittejä, tai piti kahlata vedessä. 

    Mascan rantaa oli rakennettu uudet laituritasanteet. Aikaisemmat hajosivat syk-
syllä. Luultavasti  viime syksyn myrsky oli ne hajottanut, koska sen jälkeen niitä ei 
enään ollut. 

    Suuri osa bambuja jotka ennen koristivat barrancon maisemaa, olivat nyt maassa. 
Sadevesi oli tullut niin kovalla voimalla, että se oli kaatanut bambut ja nyt ne olivat 
pitkin pituuttaan barrancon pohjalla. 

    Vietimme barrancossa aikaa n. 9 tuntia. 
  
to. 9.11  Eilen palautin Teneriffan suomikerhon vanhan kotisivuston. 
    Tänä päivänä sähköposti on niin virallinen postitusmuoto, että se tulee rinnastaa 

normaaliin postiin, ja hyvään tapaan kuuluu että siihen jotain vastataan. En ole ainut 
joka on jäänyt kaipaamaan suomikerhon osoitteeseen lähetettyyn postiin vastausta. 

    Netti on pullollaan kaikenlaisia sivustoja, joita ei ole päivitetty sitten tekemisen jäl-
keen. Päivittämätön kotisivusto on erittäin hyvä antamaan omistajastaan huonon ku-
van, ja se myös kertoo lukijalleen että mitä tässä "puljussa" osataan tai viitsitään 
tehdä. 

    Nyt olen lähettänyt FTP tunnukset sähköpostin välityksellä kerhon osoitteeseen. 



 Päivällä olen menossa katsomaan yhtä tietokonetta, jossa internet yhteys ei tunnu 
aina toimivan. Telefonicalla on tapana tuoda modeemi laatikko ovesta sisään, ja häi-
pyä. Kun kaikki ohjeet on kirjoitettu espanjan kielellä, niin monelle on ongelma saada 
ne oikein pelaamaan. 

 
pe. 10.11.  ADSL yhteys ei palannut. Kaikki asetukset tarkastettiin ja siitä huolimatta mitään ei 

tapahtunut. Aikamme ihmeteltyään asiaa, päätimme että minä otan koneen kotiini, ja 
kokeilen sitä omassa liittymässäni. Minun liittymässäni modeemi pelasi normaalisti, 
joten vika on liittymässä, eikä laitteessa. On mahdollista, että Telefonica ei ole vielä 
edes kytkenyt liittymää. Ehkä toivat modeemin hyvissä ajoin ennen liittymän kytke-
mistä.  

    Eilen kävin illalla katsomassa erään Italialaisen herran asuntoa. Siihen uusitaan 
kaikki sisäovet, ja yksi karmi. Lopuksi listoitetaan kaikki karmit. 

    Hieman oli kommunikointi vaikeuksia, sillä hän puhui ainoastaan italiaa, eikä 
muuta. Asia kuitenkin selvisi paikan päällä, mitä siellä pitäisi tehdä. Ovet on pelkkiä 
ovia, eli niistä puuttuu saranat ja lukot. Lukolle oli kolot tehty, mutta saranoille ei. 
Karmeissa vanhat saranat vaihdetaan uusiin. 

    Italialaiset kun ostaa asunnon niin ne pistetään normaalisti heti remonttiin. Asunnot 
myydään normaalista kalustettuna, mutta italialaiset kuskaa vanhat kalusteet roskiin 
ja hankkivat uudet. 

    Olemme jälleen saaneet nauttia oikein lämpimistä ja aurinkoisista päivistä. Viikon-
lopun sateiden jälkeen on sitten säät parantuneet huomattavasti. 

 
la. 11.11.  Tänään kannoin tietokoneen Yläkaupunkiin. Kaikki samat varusteen joilla se pelasi 

minun liittymässäni, laitettiin paikoilleen mutta ei se vaan pelitä. Telefonica on ilmoit-
tanut että se on kytketty, mutta niin vain ei ole. Puhelin on  kytketty, mutta laajakaista 
ei toimi. Modeemissa on 4 valoa joista jokaisen tulisi palaa tai vilkkua. Valoista vain 
kaksi palaa ja yksi (ADSL) valo vilahtelee silloin tällöin. 

    Itse törmäsin aikoinaan näihin samoihin toimitusaikatauluihin. Ensin epäillään asi-
akkaan asennustaitoja, ja omia virheitä ei edes ajatella mahdollisiksi. Ei ole juurikaan 
Telefonican palvelu parantunut, saattaa olla vain huonontunut. Ei tunnu olevan pal-
velupistettä jossa asiansa voisi hoitaa kerralla kuntoon, tai saada varmuuden asiasta.  

    Lähes kaikissa palvelupisteissä osattava espanjaa, vaikka puertossa asuvasta vä-
estöstä melkoinen osa puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä. Tähän Telefonica ei 
ole panostanut. Ei luulisi olevan suuri vaiva käännättää esim. ADSL modeemin mu-
kana tulevaa kahta A4 kokoista arkkia muille kielille. Puhelin palvelu kylläkin iltasella 
soittelee ja tyrkyttää lisäpalveluja liittymiin, jotka ei vielä edes toimi. 

    Tänään olemme saaneet nautti oikein lämpimästä päivästä. Lämpötila on ollut 28-
30 paikkeilla. Riippuen hieman mistä mittarista lämpötilaa katsoo. 

 
ke. 15.11. Maanantain saarikierros toi jälleen esille se tosiasian, että ruuhkat etelän moottori-

tiellä on pahat. Olimme palaamassa kierrokselta iltapäivällä 16-17 paikkeilla, ja jono-
timme ruuhkassa liki tunnin.  

    Eilen kävin hakemassa lupia Teiden "huiputukseen". Luvat on haettu 18.12. päi-
välle. Nyt vain toivotaan että lumi Teidelle ei tule ennen sitä päivää. 

    Tänään olen menossa vuorostaan Anagan niemeen kiertelee paikkoja ja katsele-
maan maisemia. Pitää käydä tutustumassa uusiin paikkoihin, sekä tallentaa niitä ka-
meralla. 

    Huomenna sitten koittaa se hetki kun menen tekemään remonttia Italialaiselle. 
Meillä ei ole yhteistä kieltä, muuten kun WSOY:n Suomi-Italia sanakirja. Sillä on tul-
tava toimeen. Itse asiassa kun laittelen saranoita ja karmeja paikalleen, niin eihän 
siinä tarvitse paljoa osata Italiaa, luulisin ainakin niin. 

 



to. 16.11  Eilen selvisi jälleen kerran, että Telefonican asiakas palvelu on todella heikoissa kä-
sissä. Em. palvelusta kerrottiin liittymä on kytketty, mutta sitä se ei kuitenkaan ollut, 
ja me teimme sen kanssa turhaa työtä. Kun jätin modeemin koneeseen kytkettynä, 
niin siihen jäi palamaan kaksi valoa.  Eilen sain puhelun jossa kerrottiin kaikkien va-
lojen alkaneen päivällä palamaan tai vilkkumaan, ja yhteys oli alkanut toimimaan. 

    Ovi remontti Italialaisen asunnossa on hyvässä vauhdissa. Uudet ovet ei ole saman 
kokoisia kun entiset, joten niitä kaikkia pitää lyhentää, ja hieman kaventaa. Lopuksi 
kaikki mahdolliset hela ja härvelit on asennettava. Ovissa ei ole yhtään mitään, joten 
kyllä kävi moneen kertaan mielessä suomalaiset systeemit, missä saranat ja kaikki 
mahdolliset kolot ja aukot valmiina. Oviin oli porattu liikkeessä lukkopesälle kolot, 
mutta jokaiseen oveen lukko ei kuitenkaan sellaisenaan suostunut menemään. Ovi-
remontti jatkuu huomenna, ja Lauantaina on vuorossa retki Mascan barrancoon. 

    Sää on tänään ollut hieman kostea, sillä saimme vettä todella kunnolla. Satoi suo-
raan sanottuna kaatamalla. Kaduilla lainehti vettä, mutta kaupoissa ja kuppiloissa 
näytti "riittävän asiakkaita".  

 
su. 19.11. Perjantaina oviremontti edistyi siihen malliin että kolme ovea on jo paikallaan. Hie-

man asennukseen tuo hidastelua entisten karmien asennus. Karmit on vedetty kiinni 
ruuveilla. Ne ovat kyllä silmämääräisesti suorassa, mutta passin mukaan hieman kal-
lellaan. Se aiheuttaa sen että uudet painavat ovet tahtovat hiljalleen valua kiinni. Kar-
meja emme kuitenkaan alkaneet oikomaan. 

    Eilen teimme jälleen retken Barranco de Mascaan. Lähdimme polulle Mascasta 
9.30 ja aika tarkalleen 4 tunnin kuluttua saavuimme rantaan. Joka kerta kun olemme 
reitillä, niin meidät ohittaa usea retkeläinen joka etenee reitillä puolijuoksua. Aina jak-
samme ihmetellä mihin heillä on kiire. Kun me pääsemme rantaan, niin siellä he sit-
ten istuvat ja ihmettelevät maailman menoa. 

    Puolen tunnin elpymistauon jälkeen lähdimme paluumatkalle. Paluumatkalla tein 
sen jota olin jo aikaisemmilla retkillä suunnitellut. Yhdessä kohtaa muutamia metrejä 
polun alapuolella kasvaa Mandariinipuu. Puu kasvaa sellaisessa paikassa rotkossa 
(kaukana Mascasta), että tulkitsimme sen olevan villinä kasvava puu ja käytimme 
jokamiehen oikeutta. Kävin hakemassa sieltä 4 hedelmää. Ne olivat kylläkin vielä 
hieman raakoja, mutta  onpahan itse poimittu. 

    Suurin osa retkeilijöistä tekevät barrancon retken silleen että laskeutuvat Mascasta 
alas rantaan ja jatkavat sieltä laivalla Gigantesiin. Oikeastaan retki alkaa vasta sitten, 
kun lähdetään paluumatkalle. Reitistä selviytymisen ja itsensä voittamisen tunteen 
kokee vasta sillä hetkellä, kun astuu jalallaan viimeisen askelman noususta, ja pää-
see Mascan kylään kivetytylle tielle. Laskelmieni mukaan n. 7-10 henkilö meidän li-
säksi koki eilen sen tunteen. 

    Tämä päivä huilataan. Maanantaina on vielä yhden oven asennus, ja tiistaina jäl-
leen päivä Mascan barrancossa.  

ma. 20.11. Ovi remontti jatkuu kahdella ovella. Nyt on ovet paikallaan joten vielä on listojen asen-
nus, ja sitten maalaus. Asunnon omistaja lähti kahdeksi viikoksi Italiaan, joten listoi-
tuksen ja maalauksen teen yksin. 

  
ti. 21.11. Tänään vietin jälleen päivän Mascan barrancossa. Normaalista lähdimme Puertosta 

8 paikkeilla, ja pääsimme Mascassa matkaan puoli kymmenen paikkeilla. Edellisen 
viikon sateiden vedet alkaa jo olla kuivumaan päin. Viime viikolla vettä oli vielä run-
saasti, ja osa poluista oli veden alla. Tänään vesi oli jo huomattavasti vähentynyt, ja 
kulkeminen kuivin jaloin onnistui hyvin. 

    Illalla saapui veljeni Teneriffalle viettämään merkkipäiviään, joten olimme varan-
neet loppuillan pieneen juhlimiseen. 

 
ke. 22.11. Espanjan kuningas aloitti 5 päivän vierailun Kanarian saarilla. Tietojeni mukaan hän 

majoittuu Puertossa Botanico hotellissa, joten poliisit ovat runsaslukuisesti alueella 



paikalla. Rannan parkkipaikasta osa on varattuna helikopterille ja muutenkin kaupun-
gin liikennettä tarkkaillaan tavallista tarkemmin. 

    Tälle iltapäivälle olimme varanneen veljelleni urheiluhieroja Anne-Mari Hairecheltä 
hieronta-ajan ja hieronnan päälle vielä tunnin saunomista. Meille oli ensimmäinen 
kerta kun käytimme Anne-Marin palveluja, ja olimme niihin todella tyytyväisiä. Käyn-
timme tässä Magec:issa sijaitsevassa toimipisteessä oli ensimmäinen, mutta ei jää 
missään tapauksessa viimeiseksi. 

 
ma. 27.11.  Viikko on kohta kulunut veljeni Matin ja hänen vaimonsa Hilkan lomaillessa Puer-

tossa. Hieman oli pilvistä alkulomasta, mutta nyt on ollut hyviä päivä, joten paistetta-
kin on riittänyt. Muutama päivä on vain vietetty lomaa ja paistateltu aurinkoa. Ovi-
remppa on odotellut "huonompia päiviä" (sadetta tai pilvistä). Tänään on kuitenkin 
tarkoitus käydä listojen kimppuun, sillä on Matin ja Hilkan viimeinen lomapäivä, ja 
sitä he viettävät kahdestaan aurinkoa paistatellen ja kaupungin nähtävyyksiä katsel-
len. 

    Eilen tein Matin ja Hilkan kanssa retken Chamorcaan. Läksimme aamulla kahdek-
san paikkeilla. Lämpötila oli silloin 17 astetta. Matkamme Chamorcaan kesti 2 tuntia, 
ja kun pääsimme perille, niin aurinko paistoi jo lämpimästi ja lämpötila oli yli 20 as-
teen. Olimme varanneet matkaan pitkähihaista vaatetta, mutta jätimme ne suosiolla 
autoon ja lähdimme matkaan shortseissa ja lyhythihaisessa paidassa. 5,5 tuntia ret-
keiltyämme saavuimme takaisin Chamorcaan. Kotimatka kesti vielä 1,5 tuntia, joten 
päivälle saatiin pituutta n. 10 tuntia. 

    Tänä aamuna 9.40 tuli sivustollani täyteen 25000 vierailu. Laskuri on ollut käytössä 
3.8.2005 lähtien, eli n. 15 kk. Kiitän kovasti kaikkia joita sivustoni edelleen jaksaa 
kiinnostaa. Välillä aika rientää niin että ei tunnu riittävän aikaa sivuston päivitykseen, 
mutta pyrin sen kuitenkin pitämään sellaisena, että sinne viikoittain tulee jotain uutta 
päivitettävää, tai uusia kuvia katseltavaksi. Joulu lähesty ja parin viikon kuluttua syt-
tyvät jouluvalot, joten kuvattavaa on tulossa. Tänä jouluna on tarkoitus käydä kuvaa-
massa Puerton jouluvalojen lisäksi La Orotavan jouluvaloja. 

 
28.11. Tänään tein retken Chamorcaan. Retkelleni oli saanut oikein arvovaltaisia vieraita. 

Viiden hengen ryhmässä oli mukana tuore aviopari. Heidät oli vihitty Puertossa viik-
koa aikaisemmin, joten pienen hääjuhlimisen jälkeen oli vuorossa "häämatka" ja sen 
he suuntasivat Chamorcan maisemiin. Retki tehtiin aurinkoisessa säässä, ja oikein 
mukavassa tunnelmassa.  

    Toivotan hääparille onnea ja menestystä, sekä toivon että he muistavat "hääret-
kensä" kauan ja siitä on jäänyt heille mieluisa ja mukava muisto. Kun he heti ensim-
mäisellä viikolla ovat yhdessä kokeneet ne kuuluisat ns. myötä- ja vastamäet (Cha-
morcan), niin toivottavasti tästä eteenpäin on hieman tasaisempaa. 

 
29.11.  Aamukävely tänään kaupungilla näytti meille kaupungin valmistautumisen Jouluun. 

Puutarhurit olivat istuttamassa joulutähtiä kaupungin puistoihin. Plaza de Iglesian 
puisto oli jo täynnä joulutähtiä, ja Plaza de Victor Pérezille oltiin juuri istuttamassa 
samaisia kukkia. Jouluvaloja on asenneltu ympäri kaupunkia ja ne alkaa olla jo val-
miina, mutta niiden syttyminen saadaan vielä odottaa muutamia päiviä. 

 
 
 



Joulukuu 2006 
 
la. 2.12.  Eilen illalla syttyi Puerton Jouluvalot. Valorakenteet on melkein samalla tavalla lai-

tettu, kun viime Jouluna. Katujen yläpuolella riippuvien valaisimien kuvioina on Kynt-
tilä, kuusi ja Joulupukki. Valolaitteet on silleen rakennettu, että kun joulu on ohi niin 
kuvion keskelle vaihdetaan jouluaiheen tilalle esim. naamari, niin sitten on valot val-
miina vaikka karnevaaleihin. Illalla on tarkoitus käydä ottamassa muutamia kuvia va-
loista 

    Oviremppa alkaa olla lopuillaan. Eilen sain toisen maalauksen valmiiksi, joten tä-
nään on jäljellä saranoiden ruuvaus maalattuihin karmeihin ja ovien paikalleen nosto. 

 
su. 3.12.  Ensimmäiset jouluvalokuvat on laitettu Ajankohtaista valikkoon. Illalla kun jouluvalot 

syttyi, niin lähdimme kiertelemään kameran kanssa kaupungille. Kuvailin Plaza de 
Iglesia puistoa. Sieltä siirryin Charcon kautta linja-autoasemalle, ja Calle Dr. Ingramia 
pitkin Belairiin. 

    Eilen illalla oli San Francisco kirkossa suomalainen Adventti-jumalan palvelus, ja 
se oli loppunut hieman ennen meidän puistoon saapumista, joten kadut kirkon 
edessä oli melkoisen hyvin kansoitettu. Victor Perez puiston kuvaaminen ei onnistu-
nut alkuunkaan, sillä koko ajan kulki ihmisiä molempiin suuntiin, joten aina joku sattui 
kameran eteen. 

    Huvipuisto oli aloittanut toimintansa aallon-murtajan vieressä olevalla parkkipai-
kalla. Alkuviikosta kun kävimme aamukävelyllä samaisessa suunnassa katselimme 
hetken pystytyksen etenemistä. Nyt siellä illalla näytti valot vilkkuvan ja härvelit pyö-
rivän. 

 
ti. 5.12.  Huomenna kun suomessa vietetään Itsenäisyyspäivää, niin täällä vietetään samaan 

aikaan Perustuslain päivää. Perjantai on myös pyhäpäivä. Silloin vietetään Neitseel-
lisen sikiämisen päivää. Tällä viikolla on paljon pyhäpäiviä, joten monet paikalliset 
työntekijät ovat ottaneet välipäivät vapaaksi. Koululaisillakin on tietääkseni 4 päivää 
vapaata. 

    "Talvi" tekee tuloaan Puertoon, ainakin kun katselee vaatekauppojen näyteikku-
noita. Myyntiin ovat tulleet paksuvuoriset ja lämpimät takit, ja karvavuorelliset talvi-
kengät. Iltalämpötila laskee illalla n. +16-17 asteen paikkeille, ja silloin kyllä pukeu-
dutaan illaksi pitkälahkeisiin ja pitkähihaisiin vaatteisiin. Sitä en ole vielä nähnyt että 
joku olisi pukeutunut +16 asteen lämpötilassa turkisvuorellisiin, vaikka niitä myyn-
nissä on. 

    Eilen kävin vuoristossa, ja pääsin ihailemaan maisemia pilvikerroksen alapuolelta, 
sekä yläpuolelta. Menomatka Esperanzan metsään hieman takkuili La Lagunassa, 
sillä La Laguna - Santa Cruz raitiotien rakentaminen on sekoittanut ja ruuhkauttanut 
kaupungin sisäistä liikennettä sen verran pahasti, että kun siellä ei ole autolla paljoa 
liikkunut, niin oikealle tielle pääseminen Santa Cruzin suunnasta vei aikaa. Aina kun 
luuli selvinneensä tietöistä, niin taas oli umpikuja edessä. Autoilutti lähes tunnin, en-
nen kun päästiin oikealle tielle. 

 
pe. 8.12.  Eilinen päivä meni komeroremontissa. Asunnossamme on komero jossa oli kaksi 1,5 

metrin tankoa henkarissa pidettäville vaatteille, mutta hyllytilaa oli vähän. Nyt raken-
telin 10 uutta hyllyä, ja samalla vähensin henkaritangot yhteen ja sitäkin hieman ly-
hensin. 

    Olen odotellut tietokoneeseen uutta näyttöä jo kohta kuukauden. Tietokoneeni 
näyttöön ilmeni jonkinlainen kosketus vika, eli siihen ilmenee pystyjuova, kun se läm-
penee. Myyjä ei ota vastuuta mistään, vaan asiat on hoidettava tuotteen maahan-
tuojan kanssa, ja se mutkistaa tilannetta. 

    Itsenäisyyspäivää vietin Teno Alton maisemissa retkeillen. Kun suomessa juhlittiin 
itsenäisyyspäivää, niin espanjalaiset viettivät perustuslain päivää. Mitenkään 



erityisesti ei perustuslainpäivän juhlinta kaupungilla näkynyt. Suomikerhon itsenäi-
syyspäivän juhlissa oli ollut yli 400 vierasta, joten kyllä suomalaiset pitävät itsenäi-
syyttä edelleen juhlimisen arvoisena. 

    Tänään puolen päivän paikkeilla kävin kaupungilla kuvailemassa Neitseellisen si-
kiämisen päivän kulkuetta. Se lähti kirkosta ja eteni kaupungille Charcon suuntaan. 
Kulkue ei ollut suuri. Muutama lipun-/viirinkanta kulki edessä ja sitten patsas. Pat-
saan perässä oli soittokunta, ja lopuksi suuri joukko kulkueeseen osallistuvia henki-
löitä. 

    Kun kyseessä on kirkollinen juhla, niin sen viettäminen on heti näkyvämpi tapah-
tuma, kun jokin poliittinen pyhä. Poliittisen pyhän huomaa karkeasti ottaen vain siitä, 
että monet kaupat on kiinni, ja ihmisillä vapaapäivä. 

 
la. 9.12  Aamulämpötila 16,8 astetta (klo. 8.00), ja taivas pilvinen ja muutamia sadepisaroita 

tipahtelee. 
    Eilinen Neitseellisen sikiämisen päivän ilta päättyi ilotulituksen. Avoimesta ikku-

nasta kuulimme jossain päin ammuttavan raketteja. Seuraava juhlapäivä on Joulu-
päivä, joten sitä nyt sitten seuraavaksi odotellaan ja rakennellaan. 

    Tänä käyn Leroy Merlinissä ostelemassa erilaisia tarvikkeita. Komeroremontti pitää 
saattaa loppuun. Käyn ostamassa nauhaa joka silittämällä liimataan paikalleen, sillä 
hyllyjen etureunat pitää nauhoittaa, joten saa sahausjäljen piiloon. Myös on täyden-
nettävä "miljoonalaatikkoa" sillä kaikenlaista ruuvia, mutteria ja pulttia aina tarvii. 

    Tänä iltana menemme katsomaan kaupungille miten tehdään radion livelähetystä. 
Teneriffalla toimii Fresh FM radio-asema, joka lähettää ohjelmaa nettiin. 
http://www.freshfmradio.com/  tekee ilta-lähetyksensä tänään yhdestä Puerton baa-
rista. Me aiomme mennä käymään siellä, ja yritämme lähettää terveisiä suomeen 
Lähetys alkaa 21.00 paikallista aikaa, eli 23.00 suomen aikaan. Nettiradiota pääsee 
kuuntelemaan kotisivulta (listen live) linkistä, tai suoraan (listen live) sivulta josta käy-
tettävä soitin valitaan.  http://www.freshfmradio.com/show-page.asp?pageid=16  

 
ma. 11.12.  Lauantaina terveisten lähettäminen nettiradioon onnistui vasta niin myöhään että 

kello oli suomessa jo jotain 00.30, mutta kuitenkin ne lähti ja katosi johonkin netin 
syövereihin. En tiedä oliko ne tavoittaneet ketään. 

    Tänään kävin Mascassa. Tuuli oli erittäin voimakas, ja puhalteli sellaisella voimalla, 
että muutamissa kapeissa paikoissa piti odotella hieman tyynempää hetkeä. Reitillä 
ei muutenkaan tänään ollut sellaisia 20-30 hengen ryhmiä. Vaikka hieman tiputteli 
sadepisaroita, niin sää oli kuitenkin oikein sopiva edestakaiseen retkeen. 

    Paluumatkalla näin Teiden huipun, ja se oli saanut lumipeitteen. Se on huonompi 
juttu, sillä minulla on 18.12. luvat Teidelle kiipeämiseen, ja lumi saattaa estää koko 
retken, jos se ei sula pois. Lisäksi on vielä tarkoitus hakea muutama lupa lisää, ja 
niitä taas ei anneta, jos ylhäällä on lunta. Katselen ja seuraan tilannetta. 

 
ti. 12.12.  Soitto aamulla Parque Nacional del Teiden toimistoon varmisti sen, että vaikka eilen 

autoilla kulku ylös oli paikoin estetty, niin lupia huipulle edelleen myönnetään. Huo-
menna on sitten ohjelmassa lupien hakeminen. Se että päässäänkö kiipeämään Tei-
delle 28.12. on taas toinen juttu. 

    Saamieni tietojen mukaan tänään Teidelle oli päässyt aamupäivällä. Tarkkaa tietoa 
en saanut iltapäivän tilanteesta, mutta tuuli oli voimistunut aika lailla. 

 
ke. 13.12.  Sain tänään joulun jälkeiselle viikolle luvat Teidelle. Sää on nyt se joka saattaa muut-

taa retkisuunnitelmia. Lämpötila on sen verran vaihteleva, että jos lämpötila sattuu 
olemaan ylhäällä nollassa, ja päästään kiipeämään niin vaatetuksen kanssa pitää 
varautua kuten suomen talveen. Lämpötilan ja tuulen yhteisvaikutus saattaa tehdä 
retkestä vilpoisan, tai suoraan sanottuna kylmän, ja silloin tarvitaan lämpimiä vaat-
teita. 



    Aina on myös se mahdollisuus että kun pääsee ylös, niin tuuli yltyy ja hissit lakkaa 
kulkemasta, joten paluumatkakin voidaan joutua tekemään kävellen. 

 
pe. 15.12.  Jällen alkaa olemaan lisätietoa paikallisesta järjestelmästä. Ostin uuden tietokoneen 

16.10.2006 Reilun viikon kuluttua näyttöön ilmaantui pystyjuova. Se vaihtelee väriä 
valkoisesta punaiseen ja vihreään. Se ei ole leveä, mutta kuitenkin se häiritsee, ja ei 
uudessa näytössä saa olla mitään toimintahäiriötä. Se tulee näkyviin kun näyttö läm-
penee. 

    Soitto myyjäliikkeeseen tuotti sen vastauksen, että ei se ole meidän propleema, 
soittakaa OKI:n maahantuojalle. Soitto koneen maahantuojalle tuotti sen tuloksen 
että se koneen mukana oleva näyttö ei ole OKI:n maahan tuoma joten pitää soittaa 
sille joka sitä näyttöä tuo maahan. Tässä vaiheessa minun piti pyytää avuksi espan-
jankielentaitoinen henkilö joka alkoi soittelemaan maahantuojille. Lopuksi löytyi joku 
joka tunnusti olevansa se henkilö jota olemme tavoitelleet. Meille annettiin ohjeet mi-
ten pitää toimia, ja mitä tietoja näytöstä pitää toimittaa heille, jotta osaavat tuoda uu-
den näytön tilalle. Ja kas kumma vaikka on kyseessä tietokonefirma, niin tiedot piti 
lähettää fax:illa. Sähköpostiosoitetta ei ole. Lisäksi sanottiin että näyttö pitää pakata 
alkuperäiseen pakkauslaatikkoon kun he tulevat sitä vaihtamaan. Siinä vaiheessa 
pääsi pieni naurun hörähdys. 

    Minä lähetin pyydetyt tiedot faxilla 12.11.2006, ja sitten odoteltiin että kohta tulee 
uusi näyttö. Odottelin 4 viikkoa ja mitään ei tapahtunut. Pyysin espanjankielen tai-
toista ystävääni soittelemaan uudelleen, ja kyselemään, että missähän se uusi näyttö 
viipyy. Sieltä vastattiin että se faxi on jotenkin mennyt hukkaan joten pitää lähettää 
uudelleen samat tiedot, mutta lupasivat että nyt ei tarvitse lähettää residenttikortista 
kopiota. Uusi faxi lähti 13.12.2006, joten nyt sitten taas odotellaan kaikessa rauhassa 
josko jotain tapahtuisi. 

    Jos täällä kauppiaat sanovat että tässä tuotteessa on kansainvälinen takuu (ga-
rantía internacional), niin asiaan kannattaa suhtautua melkoisella varauksella. Miten 
he voivat luvata takuuta johonkin toiseen maahan kun eivät pysty sitä kunnolla edes 
omassa maassaan hoitamaan. 

    Olen kuullut myös sen, että suuren ostoskeskus Campon myymien tuotteiden takuu 
loppuu kuulemma silloin kun tuote loppuu hyllystä. Sen jälkeen siellä sanotaan että 
ei ole antaa uutta tilalle. 

 
la. 16.12.  Kello on  8.15. ja taivas pilvetön. Lämpötila 15,4 astetta. On tulossa hieno päivä. 

Tänään olen lähdössä Timpan kanssa muuttotalkoisiin. Jefe de Jorma´s bar, joka on 
vuosia asunut Santa Ursulassa muuttaa takaisin Puertoon. 

    Talkoot aloitettiin aamulla 10 aikaan. Ensimmäisen kuorman aikana Ahti liittyi tal-
koisiin mukaa, joten kuorman lastaaminen ja purkaminen oli joutuisampaa. Minä kan-
telin Ullan kanssa Ursulassa tavaroita ylös ja ulos. Timpa ja Ahti Jorman johdolla 
kuormasivat, kuskasivat ja purkivat ne. Ilta ja pimeys kerkesi tulla ennen kun viimei-
nen kuorma n. 19.45 Santa Ursulasta lähti. 

 
ma. 18.12. Tämän päivän vietin Teidelle kiiveten. Läksin Casablancasta aamulla 7.00 ja muka-

nani neljä Suomalaista jotka halusivat kiivetä koko matkan. Olimme lähtöpaikalla val-
miin nousuun klo. 8.10 Refugio Altavistaan saavuimme 11.50 Rakennus on täysre-
montissa, mutta me vietimme ruokailutauon siinä pihalla. Hissin yläasemalle saa-
vuimme saavuimme 13.40. Olimme käyttäneet nousuun aikaa 5 tuntia 30 min. Portilla 
lupa- ja passitarkastus jonka jälkeen pääsimme aloittamaan viimeisen nousun hui-
pulle. Jokainen kävi huipulla asti. Muutamat valokuvat ja maisemien katselua. Kun 
palasimme hissin yläasemalle, niin olimme käyttäneet koko matkaan aikaa 6 tuntia 
50 min. Tällä reissulla löysimme myös Cueva del Hielon, jota emme aikaisemmin 
onnistuneet löytämään. 



    Sää sattui olemaan hyvä. Aamusta oli pilvistä ja hieman viileää. Pitkin päivää sää 
vain parani ja illalla kun palasimme autolle paistoi aurinko oikein lämpimästi. Kuiten-
kin kiipeämisen aikana tuuli puhalteli siihen malliin että lämpimät vaatteet ja oli tar-
peen.   

 
ti. 19.12.  Italialaisen asuntoremontti jatkuu. Tänään olen menossa asentamaan ainakin suih-

kukoppia. Törmäsin sunnuntaina kaupungilla tähän Italialaismieheen, ja hän pyysi 
minua laittamaan koppia. Lupasin tulla tiistaina klo. 9.00 

    Suihkukopin lisäksi oli vielä pari pikku juttua, mutta nyt työt minun osalta on siinä 
asunnossa tehty. Minulle jäi se käsitys, että se asunto on menossa vuokralle, kun se 
on valmis. 

    Illalla kävimme katsomassa miten The Bee Hive niminen British Pub vietti 25 vuotis 
synttäreitään. Kun poistuimme paikalta 22 jälkeen alkoi juhlatunnelma vasta nouse-
maan. Kaikenlaista suolapalaa ja pikku annoksia oli tarjolla. Henkilökunta jutteli sii-
hen malliin, että juhla saattaa jatkua jopa aamu kuuteen. 

 
ke. 20.12.  Tänään tein netin kautta valituksen Teleféricon henkilökunnan käyttäytymisestä. Asi-

aan taitaa olla turha odottaa vastausta, periaatteesta on kysymys. 
    18.12. olimme tulossa Teideltä alas hissillä. Lippuluukun ikkunassa lukee suurilla 

kirjaimilla: lipun hinta alas on ei residentiltä 11€ ja residentiltä 7€. Minulta kuitenkin 
perittiin 11€ vaikka esitin residentti korttini. 4 euroa ei ole paljoa, mutta kun on viral-
linen kortti, niin sen täytyisi kelvata niin kun ikkunassa ja netissä lukee. 

 
pe. 23.12. Kaikille retkillemme osallistuneille ja sivustolla kävijöille toivotamme Oikein hyvää 

Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2007    Mikko ja Paula 
 
ke. 27.12. Jouluruoat on syöty ja palattu arkeen. Eilen täällä oli jo tavallinen arkipäivä, ja minä 

kävin kahden suomalaisen naisen kanssa tekemässä tuttavuutta Mascan barrancon 
keskivaikeaan polkuun. Tällä retkellä "suomalaisen sisun" olemassa olo tuli jälleen 
todistetuksi. 

    Huomenna lähden suomalaisten kanssa nousemaan Teiden rinnettä ylös, aina hui-
pulle saakka. Samaisen retken tein 18.12. 

    Viimevuonna Tapanin päivänä tuli Teidelle lumi, joten sen jälkeen poluille ei ollut 
asiaa ennen kevättä. Nyt säät on sallinut kiipeilemisen, eikä lumen tulosta vielä ole 
tietoa. 

    Joulu-sää täällä Puertossa on suosinut oikein kivasti. Aurinko on paistanut joka 
päivä, ja lämpötila on kohonnut aurinkoisissa paikoissa jopa +25 asteeseen tai hie-
man ylikin. 

    Olen lisännyt sivustolleni vieraskirjan. Asiattomat kirjoitukset tulen poistamaan. 
Asiattomilla tarkoitan sellaisia kirjoituksia, jotka eivät mitenkään liity kotisivujeni ai-
heisiin tai sisältöön. 

 
pe. 29.12. Retkiohjelmassani oleva retki, kävellen Teidelle on ensimmäisen kerran löytänyt ha-

lukkaat osallistujat tässä kuussa, ja heti kaksi ryhmää. Muut retkeni olen kulkenut 
moneen kertaan. 

    Muuttoni tänne Teneriffalle oli monen vuoden suunnitelma. Nyt olen asunut täällä 
kohta kaksi vuotta. Ensimmäinen kesä ja syksy oli kaikenlaisten asioiden hoitamista 
ja järjestelemistä. Tämä kalenterivuosi on kokonaisuudessaan ollut sellaista aikaa 
jota olen eläkepäiviltäni odottanut. 

    Olen retkilläni saanut paljon uusia ystäviä ja kokenut ikimuistoisia retkitapahtumia 
heidän kanssaan. Joillekin retkeni ovat olleet helppoja, mutta monelle myös rankkoja. 
Yhteistä kaikille on ollut se, että jos rasitukset ovat tuntuneet jaloissa vielä 2 tai 3 
päivää retken jälkeenkin, niin ei niitä silti ole muisteltu ikävinä tapahtumina. 



Jälkeenpäin he ovat hymyssä suin kävelleet kaupungilla vastaan iloisesti "henkse-
leitä paukutellen" ja kertoneet, että kuinka tyytyväisiä he ovat olleet omaan suorituk-
seensa. 

    Viikonloppu on tulossa, ja sen mukana myös vuoden viimeinen päivä. On aika kiit-
tää tästä vuodesta kaikkia retkeläisiä, sekä kaikkia niitä (yli 26000) jotka tämän vuo-
den aikana ovat vierailleet sivuillani, sekä toivottaa onnea ja menestystä alkavalle 
vuodelle 2007 

 
 Mikko ja Paula 
 
 



Tammikuu 2007 
 
ma. 01.01. Vuosi vaihtui. Me olimme Uutta Vuotta vastaanottamassa Charcolla. Ranta-alue oli 

tupaten täynnä väkeä, joten me jäimme vapaaehtoisesti hieman kauemmas katsele-
maan kalasatamassa tapahtunutta ilotulitusta. 

    Loppiainen on täällä sellainen päivä, että lapset saavat lahjansa vasta silloin. Itä-
maan tietäjät tuovat täällä lahjat. Perjantai päivänä on kulkue, jossa kulkevat kaikki 
kolme tietäjää, ja jakavat lapsille karkkeja. Täällä tietäjät istuvat ajettavalla laitteella, 
mutta joissakin pienemmissä paikoissa käyttävät oikeita kameleita. 

    Juhlat on juhlittu, ja koittaa arki. Huomenna on taas vuorossa Chamorca ja 6 tuntia 
patikointia Anagan hienoissa maisemissa. 

    Uutiset näytti muutama päivä sitten että Santa Cruzissa oli tehty jonkinlainen sopi-
mus karnevaalien televisioinnista. Silloin huomasin että loppiaisen jälkeen seuraava 
tapahtuma taitaa olla Karnevaalit. Netistä en onnistunut vielä löytämään tarkempaa 
karnevaaliohjelmaa, mutta kulkueiden päivämäärät siellä jo oli. 

  
ke. 03.01. Paulan vapaapäivän kunniaksi lähdimme aamulla kävelemään ns. Romantica pol-

kua. Ensin kävelimme katuja pitkin Punta Bravan ohi. Hotelli Maritimin jälkeen alkoi 
polku joka kierteli rantatörmässä. Meillä ei alunperinkään ollut tarkoitus kävellä koko 
polkua päästä päähän saakka, joten varustauduimme sen mukaisesti, sandaaleihin. 
Käännyimme takaisin Toscalin kohdalla. Siellä oli sattunut jonkinlainen onnettomuus 
eräälle kävelijälle. Paikalla hääräsi pari poliisia ja pari ambulanssin henkilöä, sekä 
pieni joukko jotain muita. Me emme jääneet siihen ruuhkaa lisäämään, vaan jat-
koimme matkaa. Polun loppuosan päätimme tutkia toisena päivänä, ja silloin lai-
tamme jalkaan paremmat kengät. 

  
la. 06.01. Joulun ja Uuden Vuoden vaihde vetelee viimeisiään. Nyt on Loppiainen. Espanjalai-

set lapset saavat tänään lahjansa, joten ylihuomenna, maanantaina täälläkin luulta-
vasti palataan jälleen arkeen. 

    Retkeilyn kannalta jouluajan säät oli mitä parhaat. Aurinko paistoi ja piti ilmat sopi-
van lämpöisinä. Ainoastaan Teiden huipulla oli "kylmää", ja lämmin vaatetus oli siellä 
tarpeen. 

    Eilen illalla oli loppiaiskulkueen vuoro. Itämään tietäjät jakoivat siinä lapsille karkkia. 
Kävin Charcolla katsomassa tilannetta illalla puoli kahdeksan paikkeilla. Kadun vie-
rustat alkoi olemaan kansoitettuna pitkin kulkureittiä. Olin nähnyt kulkueen viime-
vuonna läheltä, joten tänä vuonna pysyttelin suosiolla taustalla. 

    Yöllä kävimme vielä Timpan kanssa etelän lehtokentältä hakemassa pari yölen-
nolla tullutta suomalaista Puerton puolelle. Läksimme 23 paikkeilla ja palasimme noin 
puoli kolmen paikkeilla. 

    Huomenna menen Anagan niemeen kiertämään reittiä: Chamorca - Tafada - Faro 
de Anaga - Las Palmas - El Draguillo - Chamorca. Kun kiersin sen reitin edellisen 
kerran, niin sieltä oli polku paikka paikoin vyörynyt pois muutaman metrin matkalta. 
Kesällä sillä alueella oli kunnostusporukka joka korjaili polusta huonoja paikkoja, ja 
nyt menen katsomaan polun kuntoa, sekä arvioimaan onko sen retin mukaan ottami-
nen retkiohjelmaani mahdollista. 

  
su. 07.01. Tänään oli Chamorcassa tutkimassa polkua reitiltä Chamorca - Tafada - Las Palmas 

- Chamorca. Olen kiertänyt sen reitin vuonna 2005, ja silloin siinä oli muutama pol-
kuvyörymä, joten en ottanut sitä retkiohjelmaani mukaan. Nyt polkua on kuitenkin 
kunnostettu, joten reitin kiertäminen on mahdollista. Polku on kierrettävissä molem-
piin suuntiin, mutta edellä mainitsemani suunta on vaativampi, koska lopussa on n. 
500 metrin yhtämittainen nousu. Toisinpäin kierrettäessä samainen 500 metriä men-
nään alaspäin. Polku on vaativa, ja kulkee paikoitellen jyrkkien kalliorinteiden tuntu-
massa. Välillä polku on kivinen ja välillä tasaista ja helposti kuljettavaa. Paikoitellen 



polun vieressä on lähes suoraa seinämää alaspäin 200-300metriä. Anagan maja-
kalta Las Palmas de Anagaan kuljetaan rannan tuntumassa 150 ja 300 metrin kor-
keuskäyrien tuntumassa. Kokonaisnousua reitillä on n. 1000 metriä. Jos reitti tulee 
ohjelmaani, niin se tullaan pääsääntöisesti kiertämään helpompaan suuntaan. 

 
 Yksin kulkeminen noin syrjäisessä  paikassa, jossa saattaa olla ainut kulkija koko 

alueella on riskipeliä. Onnettomuuksia voi aina sattua, vaikka kuinka varovainen yrit-
tää olla. Minä sain mukaani monikertaisen Madeiran kävijän, Kuopiolaisen Kari Rä-
säsen. Kari kertoi että Madeiralla on n. 2000 levada kilometriä. Hän on niistä kävellyt 
7 vuoden aikana yli 800 km. 

  
ti. 09.01. Eilen illalla sain käsiini uuden Hannu ja Leena Aarnion kirjan Kanariansaarten 

Luonto-opas. Siitä suurkiitos Mikko Kauselle Euraan. Olin jo toista vuotta ollut Aarni-
oiden aikaisemman kirjan (Luontomatkalle Kanariansaarille Teneriffa ja Gomera) on-
nellinen omistaja, ja sen innokas käyttäjä. Siitä olen ammentanut tietoutta saaren 
kasveista ja muihinkin luontopoluilla kohtaamiini asioihin.  

    Uudessa kirjassa on mukana Retkeily, ja siinä on kirjoitettu myös  Mascan barran-
con reitistä. Viimeisessä lauseessa sanotaan: Vaellus vaatii hyvää kuntoa, ja edes-
takaisin se on liian rankka. Onneksi etukäteen voi tehdä varauksen venekuljetuk-
sesta, joka vie retkeläiset meritse Playa de Mascasta Los Gigabtesiin. 

    Minun retkillä on samaisessa Mascan Barrancossa ollut aika monta suomalaista, 
ja heistä jokainen on kävellyt sen reitin edestakaisin. Itse asiassa varsinainen bar-
rancon retkestä selviämisen, tyytyväisyyden ja "minä tein sen" tunne tapahtuu vasta 
sillä hetkellä kun paluumatkalla mahdollisesti hieman väsyneet jalat iskeytyy loppu-
nousun jälkeen Mascan kylän katukiviin.  

    Uusi kirja sisältää runsaasti uutta yksityiskohtaista tietoa, kun edellinenkin kirja. On 
sellaista suomenkielellä kirjoitettua tietoa kaikista Kanarian saariryhmän asutuista 
saarista. Vastaavan tiedon löytäminen muualta on lähes mahdotonta. Tätä Mascan 
barrancon retkestä kirjoitettua lausetta ei kannata kuitenkaan ottaa kovin sanatar-
kasti, sillä se on normaalikuntoisenkin kuljettavissa, kunhan vain laittaa jalkaansa 
kunnolliset retkeilyyn sopivat kengät, ja sovittaa vauhdin itselleen sopivaksi. Huo-
menna on jälleen sellainen päivä, että muutamat suomalaiset tekee sen retken edes-
takaisin. 

  
ke. 10.01. Hyvin pärjättiin koko porukan kanssa Mascassa. Yksi osallistujista oli snorklauksen 

harrastaja ja hänelle jäi aikaa kahteen snorklaukseen tauon aikana. Tänään oli oikein 
mahtava päivä. Barrancon pohjalle ei aurinko paljoa paistanut, mutta rannalla sitäkin 
enemmän. Oikein ihanteellinen ilma retkeilyyn. 

    Huomenna menen sitten taas Jarin kanssa tutkimaan uusia reittejä, ja tällä kertaan 
suuntaamme matkan Aquamansaan, La Calderaan. Tarkoituksemme on kiertää  ur-
kupilli vuoriston, ja katsastaa miltä se reitti vaikuttaa. Reitin pituus arviolta n. 4 tuntia. 
Jos siihen yhdistää hieman makkaranpaistoa, niin saattaa kulua useampikin tunti. 

    
to. 11.01. Kun kaikki suunnitellaan hyvin, niin silloin kaikki voi myös mennä mönkään. Niin kävi 

meille tänään. Kari otti perheensä mukaan, koska tänään piti olla sellainen helpompi 
retki/tutkimismatka. Olimme varautuneet eväillä ja makkaroilla, jotka oli lopuksi tar-
koitus grillata tulentekopaikoilla. Kuitenkin nousi voimakas tuuli, ja se toi nopeasti 
sadepilvet vuoren ylle. Sade ylhäällä vuoristossa pilasi meidän matkamme. Kun yl-
häällä alkoi tiputtelemaan vettä, niin palasimme Calderaan, sytytimme grilliin tulet ja 
paistoimme makkarat. Kaikki kerkesimme tehdä ennen kun sade saapui La Calderan 
alueelle. Nyt päästiin samalla testaamaan kesällä suomesta tuotu Fiskarsin kirves. 

  
pe. 12.01. Lämpötila aamulla mukavasti +21 astetta. Tuntui todella lämpimältä. Olemme saa-

neet herätä monena aamuna vain +14 asteen lämpöiseen aamuun. Tänään on 



kuitenkin perjantai ja Xibanan sauna kutsuu kovempaan lämpöön iltapäivällä 14.00 - 
16.00. 

  
la. 13.01. Aamulla heräsimme puoli seitsemän aikaan siihen kun vettä satoi ja kova tuuli liikut-

teli penkkejä parvekkeella. Puut heilui lähes samaan malliin kun edellisen vuoden 
myrskyssä. Nostimme sisälle pyykinkuivaustelineen ja penkkien päälliset. Web-ka-
merakin piti siirtää sisäpuolelle, koska tuuli riuhtoi sitä siihen malliin että se saattaisi 
kokonaan irrota telineestään, ja pudota. Kun heräsimme 8.30 oli sade lakannut mutta 
tuuli jatkuu puuskittaisena, kylläkin hieman vaimeampana. Lämpötila +24 astetta. 

    Taivas pilven peitossa. Kertoivat että Teidellä on nyt lumi. En ole sitä itse nähnyt. 
Kävin aallonmurtajalla katselemassa, mutta vuori ei minulle näyttäytynyt. 

  
ma. 15.01. Pari päivää puhalteli tuuli kunnolla, ja hiekkapöly sotki paikkoja. 
 
 Eilen pääsin ottamaan kuvan Teidestä, kun se oli saanut kauan odotetun lumipeit-

teen. Nyt sitten on vain ajan kysymys että milloin se on taas ilman lunta. Kaksi päivää 
on lämpötila ollut todella korkea. Mittarit on näytellyt kaupungilla yli 30 asteen luke-
mia. Lumi Teideltä on vähentynyt sellaista vauhtia että huomenna se saattaa olla jo 
lähes kokonaan sulanut, sillä säätiedotus lupasi lämpimän sään jatkuvan. 

    Tänään hemmottelimme itseämme ja kävimme Annella hieronnassa. Hieronnan 
jälkeen olimme varanneet vielä saunan. 

    Eilen (su. 14.01) näin, ja pääsin kuvaamaan (Bermejossa) ensimmäisen kerran 
opuntian pinnalla kasvavan kilpikirvan. Kirvasta saadaan punaista elintarvikeväriä, 
jota käytetään monissa elintarvikkeissa. 

  
ti. 16.01. Jälleen Mascassa. Barrancco on paikka jossa aina tulee ihailtua maisemia, vaikka 

ne on nähnyt moneen kertaan. Olemme ihmetelleen vesikanavan tarkoitusta, jonka 
alku sijaitsee n. tunnin kävelymatkan päässä Mascasta. Kanava jatku pitkälle kohti 
merta. Viimeisin havainto josta sen näkee on paikka jossa kanava sijaitsee yli 100 
metrin korkeudessa pystysuorassa kalliossa. Lisäksi olemme ihmetelleen erästä höy-
rykonetta joka sijaitsee n. 1,5 tunnin kävelymatkan päässä Mascasta. Kone painaa 
arviolta n. 300 kg, ja se on asennettu kallioluolaan n. 10 metrin korkeuteen barrancon 
pohjalta. Se, että minkä takia kone siellä yleensä on, ja mitä sillä on siellä tehty on 
yhä arvoitus, jonka selvitys kiinnostaa. 

  
to. 18.01. Tänään on ohjelmassa saarikierros Anagan hienoissa maisemissa. Anagan jälkeen 

suuntaamme matkan kohti Esperanzan metsää. 
    Suunnitelma muuttui lähtöviivalla, ja suuntasimmekin matkamme ensin Icodin ja 

Garachicon kautta Mascaan ja sieltä Teidelle. Teideltä Los Rodeoksen kautta Puer-
toon. 

  
pe. 19.01. Eilisen saarikierroksen aikana saimme huomata että mantelipuut aloittelevat kukin-

taansa Santiago del Teiden laaksossa. Muutamissa puissa oli jo kukkia. Kukinta on 
kuitenkin vielä vähäistä. 

    Viime viikolla Teidelle satanut lumi oli sulanut etelänpuoleiselta rinteeltä kokonaan 
pois. Hissit kulki ja liikenne pelasi normaalisti. Lämpötila ylhäällä n. +10 astetta. 

  
su. 21.01. Retkeilyssä on nyt menossa pieni hengähdystauko, joten on aikaa hieman huollattaa 

autoa ja itseään. Auton vien huoltoon maanantaina. Itse olen aloittanut kulkemisen 
hieronnassa. Olen varannut aikaa useampaan käyntiin. Käyn Annella hieronnassa 
Hotelli Magec:issa, joten voin varata loppuun vielä saunomisen. 

    Huomisesta tulee sitten väkisinkin "shoppailu" päivä. Kun vien auton huoltoon, niin 
aion jäädä odottelemaan sen valmistumista La Villan/Campon tuntumaan. Tarkoituk-
sena on ostaa uusi kahvinkeitin, joten siihen on nyt sitten aikaa oikein ruhtinaallisesti. 



  
ma. 22.01. Auton huoltopäivä. Oli aika käyttää auto huollossa, olihan sillä ajettu suomenreissu 

(16000km) ja täällä lisää. Fordin huoltopaikka on moottoritien takana, lähellä La Villa 
nimistä ostoskeskusta. Kun vein auton ovelle tuli ensimmäisenä työn vastaanottaja 
pukeutuneena vaaleisiin housuihin ja kauluspaitaan ja kravattiin. Hän ajoi auton nos-
turille ja tarkasti ensimmäisenä jarrupalat. Tietokoneelta tutkittiin mitä muuta huoltoon 
kuuluu, ja niistä tehtiin kirjallinen sopimus, sekä minulle annettiin yksi osa siitä sopi-
muksesta ja kustannusarvio huollosta. 

 
 Nyt kuitenkin oli tarvetta vaihtaa jarrunestettä, niin siitä soitettiin minulle ja pyydettiin 

siihen lupa. Huollossa tehdään vain ne mistä tehdään sopimus. Kyllä olikin Euroopan 
pölyt tarttuneet ilmanpuhdistimen suodattimeen. Huolto kesti kolme tuntia ja kustansi 
hieman yli 300e 

 
to. 25.01. Eilen illalla olimme ystäviemme luona "yläkaupungissa". Meidät oli kutsuttu kahville, 

ja syömään räiskäleitä. Räiskäleet hillon ja kermavaahdon kera on täällä sen verran 
harvinaista herkkua, että kun niitä on tarjolla, on ilmassa silloin pienen juhlan tuntua. 

    Säätiedotus näytti illalla tälle päivälle vesisadetta, ja pieniä salaman kuvia myös 
saaren kohdalla vilahteli, eikä lämpötilakaan ollut ennusteen mukaan kovin mielui-
nen. 

    Nyt sataa, ja tuulee, ja on viileää. On sellainen ilma että ei tee mieli lähteä ulos. 
Lämpötila (klo. 9.30) on 14,3 astetta. Pilvet on todella matalalla. (Kännykkäkuva ajan-
kohtaisissa) Jos näin jatkuu, niin se tietää sitä että ylhäällä vuorella saattaa olla kohta 
paljon lunta. 

    Klo. 12.30 lämpötila kohonnut 21 asteeseen. Pilvipeite alkaa repeileen ja näyttäis, 
että iltapäivällä vielä paistaa aurinko lämpimästi. Kierros aallonmurtajalla ei tuonut 
selvyyttä vuoren lumitilanteeseen, sillä pilvikerros estää Teiden näkemisen. Izañan 
observatorion webcam näyttää että lumi ei ole Teidellä lisääntynyt. Pilvikerrostuma 
on ollut niin alhaalla, että Teiden huippu on ollut sadepilvien yläpuolella.  

  
pe. 26.01. Täällä eletään viimeistä ratkaisun päivää paikallisen Triunfo (Idols) kilpailun parissa. 

Formaatti on erilainen, mutta voiton tarkoitus on sama kun Idols kisassa. Täällä lop-
pukilpailuun selviytyneet 15 parasta suljetaan akatemiaan 15 viikon ajaksi. Kerran 
viikossa äänestetään yksi ulos. Siellä heille annetaan hyvät eväät tulevaa musiik-
kiuraa varten. On laulu-, tanssi-, esiintymiskoulutusta. 

    Eilen to. oli viimeistä edellinen päivä, jolloin kolmesta jäljellä olevasta kilpailijasta 
pullautettiin yksi pois. Illan finaalissa on vastakkain kaksi kilpailijaa. Mukana esiinty-
mässä on kaikki kisassa olleet, sekä viimevuotisia voittajia.  

    Tuomaristokin on olemassa ja se kommentoi aina laulajien esityksiä viikoittain pi-
dettävissä esiintymisissä. Ryhmä on koottu musiikkialan ammattilaisista. Kun suo-
messa Idols kisassa "tyly tuomari on nimeltään Jone", niin täällä "tyly tuomari on 
Risto". http://www.ot.telecinco.es/archivo_risto_1.htm Myös täällä "tylystä" puhutaan 
enemmän kun muista. Risto on jatkuvasti puheenaiheina uutisissa, ja monissa kes-
kusteluohjelmissa.  

    Voittajat ratkaistaan kuitenkin yleisön puhelinsoittojen ja teksti viestien perusteella. 
Tähän mennessä ainakin 10 parasta kilpailijaa on palkittu henkilöautoilla, ja tämän 
illan suuressa finaalissa voittaja kuittaa 120000 euron palkinnon ja suuret levytysso-
pimukset. 

  
la. 27.01.  Säätiedotuksissa varoitettu myrsky on saapunut saarille. Eilen illalla Puertossa hie-

man sateli ja tuuleskeli, mutta aivan säätiedotuksen lupaamaan myrskyyn ei vielä 
illalla Puerto de la Cruzin puolella päästy. Santa Cruz ja Americasin puoli oli eilen 
saanut vettä ja tuulta aivan haitalle saakka. 



    Tänään TV Canaria näyttää jatkuvasti miten myrsky riepottelee saaren eri osia. 
Pääkaupunki ja etelän rantakaupungit ovat kovimman myrskyn kourissa. Täällä Pu-
ertossa ei ole tähän mennessä juurikaan ole myrskystä tiennyt. Nyt 15.00 paikkeilla 
alkoi tuulemaan voimakkaasti. Belairin asukkaat tyhjentelevät parvekkeitaan ja vievät 
kaiken irtonaisen sisällä. Kaduilla pyörii tuulen mukana  kaikenlaista roinaa ja roskaa. 

    Uutiset näytti Cumbre Dorsalin tieltä (Esperanza) kuvaa. Tie oli suljettu Teiden 
suuntaan. Tielle oli ainakin tippunut suuria kiviä. Saattaa olla myös että ylhäällä kaikki 
sataa lumena. Sitä vaan ei nyt näe. 

    Myrskyn saattaa jatkua jopa viikonlopun yli. Me olemme päättäneet noudattaa TV 
uutisissa annettua varoitusta: MEJOR EN CASA, ja pysyä sisätiloissa.  

    16.30 Voimakas tuuli jatkuu edelleen. Lämpötila vain 15,6 astetta. Ulkoa kuuluu 
silloin tällöin kolinaa ja ääniä, jotka tulee esineistä joita tuuli riepottelee pitkin katuja. 
Web kamera heiluu niin että sitä on koko ajan tarkkailtava. Olen sen johdosta lukinnut 
kiinni, joten ei se maahan saakka pääse putoamaan, jos vaikka irtoaa telineestään. 

ma. 29.01.  Klo. 8:30. Lämpötila 14,7 astetta. Tuuli on lakannut ja sateet on loppunut. 
    Observatorio Izañan kotisivut http://www.iac.es/ot/real/index.html kertoo nyt sen 

tiedon jota olen odotellut. Sateet on tullut ylhäällä lumena. Teide on webCam kuvan 
perusteella saanut kunnollisen ja paksun lumipeitteen. 

    Lumikerros tietää sitä että Teiden kävelyretket on tälle talvelle toistaiseksi tehty. 
Yksi retki oli helmikuulle suunnitelmassa, koska näytti että vuorelle ei tule lunta, mutta 
nyt se luultavasti jää tekemättä. 

    Viikonlopun myrsky tuli ja meni. Nyt aurinko paistaa jälleen ja ilma näyttää oikein 
mukavalta. Eilinen kävelykierros San Telmossa todisti sen että pieni vesisade ei pe-
lota kaikkia lomalaisia. 

    Tämän aamuinen kävelykierros kalasatamassa ja Charcolla näytti että loputkin lo-
malaiset ovat heti palanneet normaaliin "päivärytmiin", eli lähteneet liikkeelle hotel-
leistaan, ja kansoittaneet Puerton katukahvilat ja kaupungin kadut. 

   
ke. 31.01. Tämän kuun viimeinen päivä kului San Pedron reitillä. Lähdin liikkeelle aamupäivällä 

n. 11 paikkeilla ja palasain n. 17.30 Puertosta aallonmurtajaa pitkin Punta Pravaan. 
Sieltä jatkoin kohti Maritim hotellia. Koiratarhan vieressä kävin katselemassa kun 
kaksi miestä valmistaa suurta sardiinia. Sardiinia kuljetetaan pitkin kaupunkia karne-
vaalien aikaan ja lopuksi se poltetaan satamassa. Maritim hotellin ulkopuolen ikku-
noita oltiin pesemässä. Siinä hommassa ei saa olla korkean paikan kammoa. 

    Reitin varrella on paljon rakennettuja näköalapaikkoja ja siten myös paljon katsel-
tavaa. On hienoja maisemapolkuja, Francon aikanaan rakennuttama vedenpuhdis-
tamo, joka ei enää ole toiminnassa. On vanhoja hienoja maatiloja, tähystys-, tykki- ja 
näköalapaikkoja. Mielenkiintoisin tapahtuma sattui eräällä pellolla. Siellä mies oli is-
tuttamassa perunoita maahan. Ilmeellisintä oli se, että perunat oli lohkottu neljään 
osaan ja hän laittoi maahan perunalohkoja. Lohkot oli pyöritelty jossain keltaisessa 
jauhossa. Hän kertoi sen olevan jotain "sulffiittia", tai se ainakin kuullusti hänen lau-
sumanaan sellaiselta. 

    Paluumatkalla kävelin ensin San Pedrosta Los Realejokseen, sieltä Monesterion 
ja La Villan kautta Puerttoon. Matkalla sain jälleen huomata, että tämä saari on ra-
kennettu autoilijoille. Paikoin tien piennar oli niin kapea ettei meinannut kävelemään 
sopia. Tunneli paikoissa piti kiertää pitkä kiertotie, että pääsi tunnelin toiseen päähän. 
Moottoritiellä tunnelissa käveleminen vaatii jo liikaa extremeä, joten jätin sen teke-
mättä. Kun vaihtoehtoja ei ole niin moottoritien pientareitakin on paikoin pakko käyt-
tää. 

 
 
Helmikuu  2007 
 
pe. 02.02.  Eiliselle kävelyreitille tuli Google Earth ohjelmalla mitattuna matkaa 19,9 km. 



    Tänään vietimme Paulan vapaapäivää. Olimme valmistautuneet vapaapäivään va-
raamalla Annelta iltapäiväksi molemmille hieronnan ja saunan. Aamupäivällä Paula 
leipoi hieman munkkeja, ja sitten iltapäivällä oli vuorossa itsensä hoitaminen. 

    Tänään oli pyhäpäivä, ja se sotki meidän ruokailu suunnitelmiamme. Tarkoituk-
semme oli mennä syömään jonnekin paikallisten ravintolaan Puerton ulkopuolelle. 
Nyt kuitenkin jouduimme sitä siirtämään, koska moni paikka on tänään suljettu, em-
mekä olleet minkään paikan suhteen varmoja siitä että onko ko. paikka auki vai ei. 
Melkoisella todennäköisyydellä olisimme joutuneet palaamaan takaisin ilman ruokai-
lua, joten siirsimme menon johonkin toiseen päivään. Nyt tyydyimme käymään La 
Pazissa, ja siellä Mini Golf nimisessä paikassa. Aikaisemman hyvän kokemuksen 
perusteella valitsimme ko. paikan.  

  
la. 03.02.  Lämpötila klo. 9:30 on 17,5 astetta. Taivas lähes pilvetön. Tänään on meidän ensim-

mäinen kirpputoripäivä tänä talvena. 
    Moneen päivään oli jälleen aurinkoinen ja lämmin päivä, joten vietimme sen osaksi 

ulkoillen. Aamupäivällä kävimme Mercadon pihalla olevalla kirpputorilla. Myyjiä oli 
todella paljon ja katselijoitakin riitti joka pöydän ääreen. Me emme löytäneet mitään 
mielenkiintoista ostettavaa. 

    Kirpputorin jälkeen kävimme ruokaostoksilla, ja läksimme kotiin laittamaan kotiruo-
kaa. Me toimme kesällä suomesta ruokatarvikkeita, joita täältä ei saa. Nyt oli Poron-
käristyksen vuoro. Spar kaupasta saa puolukkahilloa, joten meidän juhla-ateria oli 
täydellinen, ja varmaan melko harvinaista herkkua tässä kylässä. 

  
su. 04.02.  Kävin ajelemassa saarikierroksen Masca - Vilaflor - Teide. Tällä matkalla näimme 

mikä on Teiden lumitilanne tällä hetkellä. Mascan suunnassa ei mitään uutta tällä 
hetkellä. 

    Kun olemme Helmikuun puolelle, niin Santiago del Teiden laaksossa kukki parhail-
laan satoja mantelipuita vaaleanpunaisissa tai valkoisissa kukissa. 

    Me kävimme katselemassa Los Gigantesin maisemia, ja ajoimme ylös vuorelle Vi-
laflorin kautta. Siellä näimme että Teiden etelärinne on lähes lumeton aivan huipulle 
saakka. Itärinteen puolelle on lunta runsaasti. Itärinteen lumitilanne kiinnostaa minua 
kovasti, sillä yksi kävelyretki Teidelle olisi vielä suunnitelmissa, jos vain lumitilanne 
sen sallii. Nyt kuitenkin itärinteellä on lunta paljon. 

    El Portillon kohdalla lunta oli enää jäljellä pikkuisen siellä täällä, mutta paikalliset 
osaavat ottaa ilon irti vähästäkin lumesta. Ylös oli lähdetty koko perheen voimalla, ja 
kaikenlaista ajanvietettä lumen kanssa keksivät. Siellä leikki aikuiset lähes samalla 
innolla kun lapsetkin. Näin alhaalla (2000-2200M) lunta tuntuu olevan harvoin, joten 
silloin kun sitä on niin silloin siitä otetaan ilo irti. 

  
ma. 05.02. Chamorcassa retkeilemässä. Kiersimme reitin Chamorca - Mta.tafada - Faro - Cha-

morca. Retkiaika 5,5 tuntia ja matkat päälle. Nyt kun Helmikuu on kohta puolessa, 
niin muutama Anagan niemen kukista on aloittanut kukintansa. Anagassa kasvaa 
paljon kukkia joiden kukinta-aika alkaa maalikuun puolella, ja silloin myös Anagan 
pohjoiset rinteen saa uusia värisävyjä. 

   
ti. 06.02  Tänään tein saarikierroksen ryhmän kanssa johon kuului kolme suomalaista ja yksi 

teneriffalainen. Kiertoajelumme suuntautui Mascaan ja sieltä Teidelle. Carloksen an-
siosta sain oppia tietämään muutaman uuden ruokapaikan, joita voidaan vastaisuu-
dessa tulevilla saarikierroksillani testailla. 

   
to. 08.02  Tänään olimme taas hieronnassa ja saunassa. Olemme ottaneet itsellemme ohjel-

maan sellaisen 5 hierontaa + sauna satsin. Nyt niistä on jo neljä käyty. Ensiviikolla 
on ohjelmaa koko viikolle niin paljon että viimeinen hieronta jää seuraavalle viikolle. 



    Poikamme Antti tulee sunnuntaina tyttöystävänsä kanssa Puertoon viikon lomalle, 
joten seuraava viikko on tekemistä täynnä. Myös kaksi retkeä mahtuu viikon ohjel-
maan, Masca ja Chamorca. Muu aika on sitten varattu lomailuun shoppailuun, ja au-
ringon paistatteluun. 

  
pe. 09.02  Olen kääntänyt kameran asentoa hieman. Syy on se että A-talossa asuu joku suo-

malainen joka on käynyt valittamassa toimistoon, että minulla on web-kamera. (Totta 
kai minulla on web-kamera, sillä olen yksi niistä harvoista tässä taloyhtiössä joka 
sellaisen osaa laitta, ja saa sen vielä toimimaan.) Sitten tuli toimiston työntekijä to-
merana sanomaan että kamera ei saa olla käynnissä. Täti tomeran käynnillä ei ole 
muuta vaikutusta asiaan, vaan odottelen rauhassa että ko. henkilö tulee siitä minulle 
henkilökohtaisesti valittamaan. 

    Kamerani kuvaa yleisnäkymää Valois kadulta, eikä sitä ole suunnattu mihinkään 
yksityiseen tilaan tai alueeseen, joten kenenkään yksityisyyttä ei loukata. 

    Eilen illalla Jorman baarissa pidetty "pikapalaveri", on kutistanut mahdollisen valit-
tajan kolmeen henkilöön. Sen oikean erottuminen näin pienestä ryhmästä ei vie 
kauan aikaa. 

    Maailmassa on tänä päivänä tuhansia web-kameroita, ja niistä kymmeniä Kanarian 
saarilla, ja niistä kymmenistä osa on Teneriffalla. Kameroita on suunnattu uimaran-
noille, hotellien uima-altaille, puistoihin, kaduille, ja ne on aivan luvallisia. 

  
ti. 13.02.  Sen verran on kameran kätöstä valittaneesta henkilöstä saatu tietoja, että valituksen 

syy on se, kun lähes joka ilta tullaan kotiin enempi vähempi viineissään, niin sitä ei 
saa kukaan nähdä web-kamerasta. 

    Belairissa on vain muutama "finlandesaa" jota osaa espanjaa niin hyvin että voivat 
mennä konttorin valituksen tekemään, ja lisäksi vielä viihtyvät oikein hyvin viinilasin 
ääressä. 

  
pe. 16.02. WEB-kamerastani on tullut kuulemma viikon puheenaihe Puertossa. Mielenkiin-

toiseksi asian tekee se, että ne jotka vähiten tietokoneista ymmärtävät, ne siitä eniten 
puhuu. 

    Web-kameran toiminta ja sen zoom on heille kiusaava juttu, sillä he eivät tiedä 
miten kamerani zoom toimii, mutta ovat kovasti tietävinään. Eivät tiedä miten paljon 
kuvaa voi zoomata laadun siitä kärsimättä, ja että jonkun mahdollinen salarakas tun-
nistetaan kuvasta. 

    Olen siitä aivan varma, että ketään suomessa Web-kamerakuvaa katselevaa ei 
kiinnosta jonkun suomalaismummun salarakkaat, tai missä kunnossa he kotiin tule-
vat. Heitä kiinnostaa nähdä yleiskuvaa Puertosta, ja millainen sää täällä on, sekä 
miten aurinko mahdollisesti paistaa. 

 
    Kun A talon asukas aikaisemmin meni kotiin, niin hän näkyi kamerassa niin pienenä 

pisteenä että häntä ei voitu siitä tunnistaa. Nyt minut pakotettiin zoomaamaan kuvaa 
siten että Belairin autoportti ei saa näkyä, eikä se enää kuvaa Belairin aluetta. On 
selvää että nyt kun kuva on rajattu niin se mitä siinä nyt näkyy, näkyy suurempana 
kun ennen. 

    Jotta puheen aihetta riittää, niin nyt myös autoni saa kuulla kunniansa. Se on kuu-
lemma parkkeerattu väärään paikkaan, kun se on on aivan Belairin autoportin vie-
ressä. Joka kerta kun finlandesa kävelee ohi portin kotiinsa, joutuu hän autoni taka-
lasista lukemaan tekstiä www.retket.info ja se häntä tuntuu myös rassaavan. 

    Sananlasku sanoo, että se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Tässä tilanteessa 
se pitää täysin paikkansa. 

 
su. 18.02. Tänään vein Antin ja Hannan etelän lentokentälle. Viikon loma on lyhyt aika ja se 

tuntui menevän vilahtamalla. Kävimme viikon aikana Teidellä (vain hissillä ylä-



asemalle, koska polut oli suljettu jään takia), Mascassa ja Chamorcassa. Eilen, hei-
dän lomansa viimeisenä iltana kävimme katselemassa karnevaalien avajaiskulku-
etta. 

    Heidän viikon lomalle osui myös minun Web-kameraani kohdistunut valitus. Antti 
ja Hanna pääsivät omin silmin näkemään mikä on erään Belairin naisasukkaan (Fin-
landesa, kuten toimistosta asia minulle ilmoitettiin) mielenkiinto toisten ihmisten asi-
oita kohtaan. Samalla he saivat huomata sen että asiamme jotka ei mitenkään liity 
Web-kameraani saavat haukkuja osakseen. 

 
ti. 20.02. Karnevaaliohjelmassa oli tänään XXXV vanhojen autojen kulkue. Autot joita oli useita 

kymmeniä, saapuivat Puertoon La Pazin suunnasta rantatietä. Kiersivät kaupungilla 
kierroksen ja ryhmittyivät Avenida Colonille jossa yleisöllä oli mahdollisuus tutustua 
autoihin. Minä kuvasin autoja Generalissimo kadulla. 

    Huomenna ke. on Sardiinin hautajaiset. Sardiini (jonka valmistusta olen pari kertaa 
käynyt katsomassa) kuljetetaan Avda. Colónilta satamaan, jossa se poltetaan. Jos 
viimevuotinen kaava toistuu, niin lopuksi on näyttävä ilotulitus.  

    Kulkue menee osan matkaa pitkin Valois katua, eli ohittaa Belairin web-kamerani 
kuvaamaa katua. Viimevuoden kulkue ohitti paikan n. 21:35 

 
to. 22.02. Sardiinin hautajaiset veti yleisöä kalasataman lähes täyteen. Aluksi kuvasin kulkuetta 

Valois kadulla, sitten siirryin kalasatamaan odottamaan sardiinin polttoa ja ilotulitusta. 
Kalasatamassa ei tarvinnut olla yksin, sillä lähes koko satama-alue oli kansoitettu 
täyteen. Karnevaali on kansainvälinen juhla joten se vetää lomailijat mukaan juhla-
humuun. Jotkut tulevat nimen omaan karnevaaleja varten Puerttoon lomailemaan. 
Vain kesällä vietettävä Fiesta de Pescadores heinäkuussa vetää satama-alueelle 
enemmän kansaa kun sardinin hautaus. Myöhäinen siirtyminen satama-alueelle ai-
heutti sen että en päässyt lähellekään poltto tapahtumaa, ja jouduin ottamaan kuvat 
melko kaukaa. 

    Kävin pari kertaa katsomassa kun sardiinia rakennettiin Punta Pravassa. Sitä teki 
2-3 miestä monta viikkoa. Kun kävin ensimmäisen kerran tammikuun viimeinen 
päivä, niin kala oli jo saanut muotonsa ja sitä oltiin pinnoittamassa. Nyt se poltettiin 
viidessä minuutissa tuhkaksi. 

 
pe. 23.02. Tänä iltana on Charcon läheisyydessä korkokenkä maraton, ja huomenna karnevaali 

huipentuu suureen päätöskulkueeseen. 
    Aamupäivällä soittokunta istui Loro Parkin junassa ja soitteli rytmikästä musiikkia, 

junan kierrellessä ympäri kaupunkia. 
    Olen laittanut muutamia kuvia Avajaiskulkueesta ja Sardiinin hautauksesta ajan-

kohtaista valikkoon. Kulkueet menevät saman kaavan mukaan, ja samoja katuja kun 
edellisvuonnakin, joten suuria muutoksia uusissa kuvissa ei edellisiin kuviin verrat-
tuna ole. 

 
la. 24.02. Eilinen korkokenkäjuoksu oli taas tapahtuma joka sai kansan liikkeelle. Kuten mui-

nakin päivinä jouduin ottamaan kuvia aluksi aika kaukaa, mutta sitten tapahtuman 
edetessä pääsin paremmalle paikalle. Jos täällä jossain tapahtumassa aikoo saada 
hyvän paikan kuvausta varten tulisi lähteä liikkeellä 1-2 tuntia ennen tapahtuman al-
kua, ja odotella sitten siinä. Katujen reunustat alkoi täyttymään ihmisistä jo kahdek-
san jälkeen vaikka tapahtuma alkoi 22:00. 
   Nyt aamulla 9:30 on Plaza de Constitucíonin (tuo viereinen parkkialue) tyhjennys 
käynnissä. Siinä oli viime vuonna ambulanssien päivystyspaikka, ja luulen että se on 
varattu taas samaan tarkoitukseen. 

 
su. 25.02. Eilisen kulkueen seuraaminen lähtöpaikalla oli kuvauksen kannalta hyvä paikka. Kun 

kävin katselemassa päivällä lähtöpaikalla valmisteluja, niin katujen varrella oli jo 



silloin istuskelemassa paljon ihmisiä. Olivat tullee varmistamaan istumapaikan, 
vaikka lähtöön oli aikaa yli 2 tuntia. Istumapaikoista perittiin 10 euron hintaa, ja ne 
tuntui menevän hyvin kaupaksi. 

    Lähtöpaikalla ryhmät kokoontuivat muodostelmiinsa ja kun he pääsivät Generalis-
simon risteyksen kohdalle, niin siitä kohdin alkoi heidän show pyörimään ja musiikki 
soimaan. Ryhmien lähtö kesti n. kaksi tuntia. 

    Kulkueen perässä tuli siivouspartio joka on tehokkuudessa vartaansa vailla. Noin. 
300 metrin päässä viimeisestä ryhmästä kulkeva partio puhdisti kaiken juhlinnan jäl-
jet. Sen jälkeen katu puhdas. Kaikki roskat oli pois kadulta, roskikset oli tyhjennetty 
ja katu pesty. 

 
 
Maaliskuu 2007 
 
pe. 02.03. WebCam teetti töitä, että sain sen tänään toimimaan. Eilen yritin muuttaa w-lan tuki-

aseman palomuuriasetuksia jotta saisin toisen kameran toimimaan langattomana. 
Toinen kamerani ei kuitenkaan vielä hyväksynyt asetuksiani ja teki stopin. Aamulla 
yritin jatkaa muutoksia, mutta kamerani ei edelleenkään hyväksynyt niitä. 

    Koska on perjantai ja saunapäivä, niin jätän asennusjutun johonkin toiseen päi-
vään. On tultava toimeen yhdellä kameralla, kuten tähänkin saakka. 

 
pe. 09.03. Olen pitänyt hieman "lomaa". Viikolla laitoimme toisen web-kameran Timpalle, mutta 

se ei alkanut pelittään toivotulla tavalla. Retkirintamalla on ollut hieman hiljaista. On 
hiihtolomien aika ja monet lomalaiset on reissussa lastensa kanssa, ja silloin lomaa 
vietetään lasten ehdoilla siten kun lapset se haluaa. Viime kevät oli samanlainen, eli 
oli muutaman viikon hiljainen kausi. 

    Kun on hiljainen kausi niin silloin on omien retkien aika. Maanantaiksi olen kerännyt 
pienen ryhmän jonka kanssa lähden tutkimaan uusia retkipolkuja Cañadasin alueelle. 
Ensin on vuorossa Guajara (2715m) ja sen alapuolella oleva Paisaje Lunar. 

    Hannu oli hankkinut toiseen kameraan kunnollisen jalustan. Sillä me Timpan 
kanssa kiinnitimme toisen kameran paikalleen hyvin tukevasti. Nyt kun kamera on 
kunnolla kiinni niin on vielä käytävä laittamassa ohjelman asetuksen kuntoon, jotta 
saadaan se pelittään, ja sitten saadaan nettiin toinen live-kuva Puertosta. 

    Tänään kuulimme sellaisen uutisen, että Nykäsen Matti on tulossa Gran Canarian 
Inglesiin esiintymään, ja tekisi myös visiitin Teneriffalle ja esiintyisi ennakkosuunni-
telman mukaisesti Scandicissa ti. 20.03. 

  
ma. 12.03. Tänään kävimme tutkimassa millainen on reitti Guajaran vuorelle ja takaisin. Läh-

dimme Parador Nacionalin parkkipaikalta 9:40 ja olimme Guajaran huipulla 13:12. 
Olimme käyttäneet nousuun ja sen reitin tutkimiseen aikaa kaikkiaan 3 tuntia 35 min. 
Ylhäällä ihastelimme maisemia ja vietimme ruoka- ja valokuvaustaukoa reilun puolen 
tunnin ajan. Sitten aloitimme alas laskeutumisen. Laskeutuminen (n. 600m) tapahtui 
melkoisen jyrkkää rinnettä, jossa huolellisesti piti miettiä mille kivelle milloinkin jal-
kansa laittaa. 

  
ti. 13.03.  Mascassa. Tänään Santiago del Teiden laaksossa näimme, että mantelipuut on lo-

pettanut kukintansa, ja kukat ovat pudonneet. Tilalle on tullut mantelin alkuja. Sellai-
sia hieman mantelia suurempia ja ohuen karvan peitossa olevia vihreitä mykeröitä. 
Myös Mascan barrancossa syvällä rotkossa on polun vieressä yksi mantelipuu. Siitä 
Mascan puusta on mantelien valmistusta hyvä seurata, ja ehkä poimia myöhemmin 
joulupuuroon yksi manteli. 

 



la. 17.03.  Nyt alkaa saada vaihtelua tähän jalkapallomaan television urheilutarjontaan, kun on 
seurattavana F1 kilpailut. Täällä TV 5 näyttää formulat, kuten aikaisempinakin vuo-
sina.  

    Jääkiekkopelit kuuntelen netin kautta. Jokaisella pitää olla oma joukkue jota kan-
nustaa, ja minulla se on syntymäkuntani joukkue Kärpät. Tänään jännitän ottelua Pe-
licans - Kärpät. 

    Keskiviikkoiltana täällä oli oikein ukkosilma. Satoi ja salamoi. Alhaalla Puertossa 
satanut vesi tuli ylhäällä vuorella lumena. Seuraavana päivänä vuoren harjanteet yl-
häällä oli lumen peittäminä, ja liikenne oli ollut kuulemma poikki. Päivälämpötila on 
kuitenkin päivällä sellainen että Cañadasin tasanteiden alueelta lumi sulaa pois hyvin 
nopeasti. Aamulla yritin katsella Izañan web-kameran kuvaa 
http://www.iac.es/ot/real/index.html mutta en nähnyt Teiden lumitilannetta, koska 
"tähtitornit" on pilvikerroksen saartamana. 

 
su. 18.03. Toista päivää jo asuntoni "vankina". Olen saanut jonkunlaisen flunssan. Lihaksia sär-

kee ja aivastelen. Kauppaan pitäisi mennä, mutta kun palelee, eikä viitsi mennä vil-
latakki päällä ulos kun toiset kulkee lyhythihaisissa paidoissa. Ei auta kun odotella 
iltaa, siihen saakka kun hieman viilenee, ja mennä sitten suorittamaan ostokset. 

    Formulan uusintalähetys tuli kokonaisuudessaan 12:00 ja katsoin sen sitten alusta 
loppuun. Yritin seurata sen jälkeen ajankuluksi jotain ympäriajoa. Olisiko ollut Parii-
sista Nizaan, en muista tarkkaan. Kamera kuvasi yhtä ja samaa polkijaa 15 min. Yritin 
miettiä mikä lajissa katsojia viehättää. Minusta se oli erittäin yksitoikkoista, ja vaih-
doin kanavaa. 

    Kun sairastaa, niin sitä yrittää kaikilla tavoin saada aikansa kulumaan. Kun vielä 
ottaa muutamat torkut päivän aikana, niin sitten yö taas valvotaan, ja ajan kuluttami-
nen on vain työläämpää.. 

 
ma. 19.03.  Flunssa jatkuu. Tänään sain avuksi apteekista lääkettä, jonka toivon helpottavan ti-

lannetta. Eilen jouduin seuraamaan jotain polkupyöräilyä telkkarista, kun ei tullut pa-
rempaa ohjelmaa. Aamulla kun aamulähetykset päättyi, niin taas alkoi tennis ja pyö-
räily. Jälleen on pitkä päivä tulossa, mutta onneksi on jääkiekkoa jota voin seurata 
illalla netin kautta. Tänään vuorossa Kärppien kolmas peli. Kaksi aikaisempaa on 
hoidettu "kotiin". Kärppälippu oottaa laatikossa tuulettamista. Viime keväänä ei pääs-
syt sitä tuulettamaan, mutta nyt toivotaan että näin kävisi. 

 
ti 20.03. Flunssa alkaa olla pois, mutta pientä lihaskipua on vielä jäljellä. Eilen sain ensimmäi-

sen tuotantokauden DVD-levyt TV-sarjasta PAKO. Jopas alkoi sairasteluaika parem-
min kulumaan. Kärppien neljät voitto Pelicansista piristi olon myös hieman. 

    Huomenna on jo tarkoitus lähteä liikkeelle. Pieni kävelylenkki sateen puhdista-
massa ulkoilma tekee varmaan hyvää. Olen ollut jo kolme päivä sisällä. Vain ruoka-
ostoksille ja apteekissa olen käynyt. 

    Pari päivää saatiin sadetta ja ukosta oikein kunnolla. Aamulähetys TV:ssä kertoi 
vettä satanee parhaimmille paikoille jopa 150 litraa neliömetrille. 

   
su. 25.03. Viikonloppuna on Puertossa ollut MUECA 2007 tapahtuma. Nuorison taide ja esiin-

tymistapahtuma. Ohjelmaa on ympäri kaupunkia. On erilaisia tanssi ja näytelmä esi-
tyksiä. On taiteilua paperille ja katuun. Musiikkiesityksiä on useissa eri paikoissa  ym-
päri kaupunkia. 

    Sateen on ainakin toistaiseksi loppunut, ja tänään paistaa aurinko. Viikko meni 
flunssaa parannellessa, ja nyt olen sitten jälleen retkeilykunnossa. 

    Myös eilen oli ilmojen suhteen hyvä päivä. Olin saarikierrosajelulla ja ylhäällä 2200 
metrissä oli  oikein hieno päivä. Olimme pilvien yläpuolella, joten aurinko paistoi. 
Vaikka lämpötila oli vain 10 astetta, niin auringon säteilylämpö oli korkea, ja se tuntui 
iholla oikein lämpimältä. 



    Huomenna on meno Chamorcan tutkimaan miten on luonto ja kasvisto muuttunut 
sitten edellisen käynnin. 

 
ke. 28.03. Chamorca ja El Palmer on taas kerran kierretty. Flunssa on parantunut hyvin ja taas 

jaksaa mennä. Kun MUECA tapahtuma loppui, niin alkoi koululaisten luokkaretket. 
Sama on toistunut meidän aikana joka kevät. Hotellit täyttyvät nuorista koululaisista, 
ja meteli on sen mukainen. Lähes kaikki suomalaiset joiden tiedän asuvan hotel-
leissa, on kertonut, että ei pysty kunnolla nukkumaan. Jotkut on onnistunut vaihta-
man huoneen hiljaisemmasta kerroksesta, mutta kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta. 
Päivät on hieman hiljaisempaa, kun nuoriso nukkuu, mutta kun ilta lähestyy niin alkaa 
äänet jälleen kuulumaan. 

    Belairissa saamme olla hieman rauhassa, sillä kaupungin keskustasta äänet ei 
meille kantaudu. Aamutunneilla tapahtuva paluu hotelliin sen sijaan kuuluu myös 
tänne. 

   
to. 29.03. Tänään tein ystävieni kanssa kierroksen Teneriffan tilkkukauppoihin. Kävimme kat-

selemassa millaisia tarvikkeita on myynnissä Teneriffan tilkkutyön harrastajille. En-
simmäisen kaupan löysimme saamamme osoitteen perusteella, ja toiseen saimme 
osoitteen ensimmäisestä kaupasta. 

    La Lagunan raitiotieliikennetyöt sotkee pahasti maantieliikennettä, joka on jo kaa-
oksessa ilman tietöitäkin. 1,5 kilometrin pituisen lenkin kiertämiseen La Lagunassa 
meni tänään aikaa yli puoli tuntia. Raitsikat ajelivat koeajojaan, ja siitä huolimatta 
autot tukki tasoristeykset oikein kunnolla. 

    Jos raitiotie liikenne joskus alkaa todenteolla toimimaan, niin jotenkin tuntuu että 
pelti tulee rytisemään. Tämä päivänä näin miten autoilijat raitiotien tasoristeyksiin 
suhtautuvat, vaikka koeajojunat olivat näkyvästi liikenteessä. 

 
la. 31.03. Europa Plazalle on pystytetty suuri teltta, jossa esitellään suunnitelmaa Puerto de la 

Cruzin alueen jonkinlaisesta kaupunki-ilmeen kohennuksesta. Silmiin pistävin oli val-
tavan suuren venesataman suunnitteleminen nykyisen aallonmurtajan paikalle. Esit-
teistä päätellen nykyisen aallonmurtajan vieressä olevat parkkipaikat olisivat jää-
mässä vesikanavan alle. Kun asia on nyt vasta suunnitelmana, niin sen toteutumi-
seen on pitkä matka. 

    Jos satama tuo mahdollisuuksia matkailuun muille saarille, ja lisäystä meriaiheisen 
vapaa-ajanviettoon, niin se on oikein tervetullut suunnitelma. 

 
 
Huhtikuu 2007 
 
su. 01.04.  Oikein Hyvää aprillipäivää. On tulossa oikein hyvä saarikierrospäivä. Izanan kamera 

näyttää pilvetöntä taivasta, joten pilvikerrostuma on alle 2000 metrin korkeudessa. 
 
ti. 03.04.  Koko päivä auringon paistetta. 2-3 viikkooa on ollut hieman pilvisempää säätä, mutta 

nyt oli taas oikein hieno ja lämmin kesäinen päivä. Lämpötila reilusti 25 astetta. 
Olimme jopa paistattelemassa aurinkoa pari tuntia uima-altaalla.  

    Illalla kävimme Punta Bravassa katsomassa "kesätyöpaikkaamme". Olemme lu-
vannet huolehtia erään suomalaisen puutarhassa kukkien kastelun, siihen saakka 
kunnes lähdemme suomeen. Meidän suomeen lähtö on vielä suunnittelematta, mutta 
johonkin heinäkuulle se sattuu. 

 
to. 05.04.  Nyt on Teneriffalle ja Puertoon tullut oikein kesäinen sää. Kolmas päivä peräkkäin 

lähes pelkkää paistetta. Eilen muutama pilvihattara yritti varjostaa aurinkoa, mutta 
nekin sitten haihtuivat olemattomiin. Lämpötila on korkea. Varjon puolella 22 astetta, 
joten missä paistaa, niin siellä paistuu. 



    Retkeilyt alkaa olla tämän talven osalta retkeilty. Parin viikon päästä alkaa meillä 
kesän vietto. Alku kesän ohjelmaamme kuuluu muutaman päivän mittainen matka 
Fuerteventuralle, sekä La Palmalle. Ensimmäinen matka on pelkkää lomailua, mutta 
La Palmalle menemme tekemään tuttavuutta saaren paljon mainostettuun ja kehut-
tuun retkipolkuverkostoon. 

   
pe. 06.04.  Kesäiset säät jatkuu. Aamulämpötila 20 astetta ja taivas on pilvetön. 
    Eilen illalla kaupungilla oli kulkue jossa oli mukana muutama patsas, ja ihmisiä jotka 

kantoivat kynttilälyhtyjä. Kulkue oli liki samanlainen kun viimevuonna, ja se kulki sa-
maa reittiä. En en edes yrittänyt päästä eturiviin kuvaamaan, vaan tyydyin katsele-
maan sitä takarivistä. 

    Tänään lähti suomeen monta suomalaista, jotka ovat täällä viettäneen talvensa. 
Minäkin osallistuin siihen lähtötapahtumaan viemällä kaksi henkilöä laukkuineen 
pohjoisen kentälle. 

    On perjantai, ja Xibanan saunavuoro. Tänään on käytävä saunassa, sillä parin vii-
kon kuluttua Xibanan sauna ei enää lämpene, vaan jää kesätauolle. 

    Nyt näyttäisi siltä että kesä on tullut Teneriffalle. 
 
su. 08.04.  Tänään saapuivat ystävämme suomesta viikoksi loman viettoon Puertoon. Päätimme 

lähteä vastaanottamaan odottelemaan Valle Luzin pihalle. Ensin kuitenkin menimme 
kirkon luokse katselemaan Pääsiäisen viimeistä kulkuetta joka alkoi 12:00. Olimme 
paikalla hyvissä ajoin. Kulkueen kuljettua n. 100 metriä, alkoi satamaan vettä. Se 
kulkue loppui välittömästi siihen, ja kulkueeseen osallistuneet poistuivat välittömästi 
sateen suojaan. 

    Kävin viikolla katsomassa paria kulkuetta, mutta kun ne ovat edellisen vuoden toi-
sintoja, niin en edes pyrkinyt niitä kovin kuvaamaan, sillä katureunat oli kansoitettu 
lomailijoiden toimesta. 

    Nyt kuitenkin paistaa jälleen aurinko, lämpötila 26 astetta, ja taivas puolipilvinen. 
Tämän päivän sateen piti yhden ennusteen mukaan olla olla eilisen päivän aikana, 
mutta aina ei käy niin kun ennustetaan. 

   
ma. 09.04.  Parvekkeeltani on näkymä hotelli Topen suuntaan. Siitä on hyvä käydä aamuisin kat-

somassa millainen sää on sillä hetkellä. Nyt 9:00 paikallista aikaa paistaa aurinko 
pilvettömältä taivaalta. Lämpötila minun mittarissa on 20 astetta. Olen laittanut läm-
pömittarini anturin sellaiseen paikkaan että siihen ei paista aurinko, joten se näyttää 
jokseenkin varjolämpötilaa. Myös Plaza de la Constituciónin mittari (Jorman baarin 
vieressä) näyttää 20 astetta. 

    Perjantaina oli saunapäivä, ja Xibana Parkin uima-altaalla näin jälleen miten kolme 
miestä oli ottanut itselleen "pikarusketuksen". Pikarusketuksen tuloksena saa itsel-
leen oikein punaisen ja kosketusaran nahka ja luultavasti vaikeat yöunet. 

   
ti. 10.04.  Klo. 8:00 lämpötila +16ºC. Hieman on kohentunut tammikuun yölämmöistä, jolloin 

yöllä oli 13 astetta. Eilen illalla 22 jälkeen vielä yli 20 astetta. Tänään on tulossa to-
della hieno ja lämmin päivä. Kävin parvekkeeltamme kurkkaamassa ja taivas on tällä 
hetkellä täysin pilvetön. 

    Olen löytänyt mahdollisen autotallin autollemme. Menen sitä illalla 19 aikaan kat-
somaan. Samalla tarkastamme että auto kunnolla mahtuu tallipaikalle ilman mitään 
suurempia ongelmia. Minulla on aikaisemminkin ollut tallipaikkoja tarjolla, mutta au-
tomme ei ole mahtunut niihin. Monet parkkipaikat on rakennettu pikkuautojen mitto-
jen mukaan. 

    Tänään jännitämme jälleen Kärppien puolesta. Aika näyttää pääsemmekö tänä ke-
väänä tuulettamaan Kärppälippua Charcon aukiolle. 

   



ke. 11.04.  klo. 7:30 lämpötila +16ºC. Eilinen päivä oli ja oli. Ensin aamupäivä paistoi ja oli todella 
lämmintä, mutta sitten iltapäivällä keräsi pilviä taivaalle, ja illalla pudotteli muutaman 
sadepisaran.  

    Eilinen Kärppien voitto Jokereista oli jo toinen. Seuraava peli pelataan 12.04 eli 
torstaina. Olen silloin Mascassa, mutta jos kaikki menee hyvin, niin ole jo kotona kun 
peli alkaa, ja pääsen sitä ottelua kuuntelemaan. 

    Eilen kävin katsomassa autotallipaikka suurin odotuksin, mutta se olikin joku kiin-
teistöfirma joka sitä vuokraa. Soittajia oli ollut useampia, ja olivat myös käyneet kat-
somassa sitä. Se luvattiin minulle jos ne aikaisemmat soittajat ei sitä ota. Hieman on 
hankala ajaa siihen paikalle, mutta on hyvä saada auto talliin kesänajaksi, kun me 
itse olemme suomessa. 

    Jälleen on päivä, kun suomalaisia lähtee kesän viettoon. Vien aamulla kentälle 
neljä ihmistä tuosta naapuritalosta. 

 
to. 12.04.  Tämä päivä on juhlapäivä, sillä Kärpät voitti Suomen mestaruuden jääkiekossa. Nyt 

ei kuitenkaan ole juhlan aika, sillä huomenna on vielä Chamorcan retki, mutta viikon-
loppuna sitä juhlistetaan asiaan kuuluvalla tavalla. Olen kuitenkin laittanut ajankoh-
taisiin kuviin kuvan joka kertoo enemmän kun tuhat sanaa talven aikana jännitetyistä 
otteluista. Täällä otteluita ei näe, mutta onneksi netinkautta niitä pystyy seuraamaan. 
Siitä kiitos Radio Megalle. 

    Onnea koko Kärppä joukkueelle myös täältä Teneriffalta. 
 
la. 14.04.  Eilen, perjantaina olimme tämän kevään viimeisellä retkellä. Se suuntautui Chamor-

can maisemiin. Kevät siellä on sillä mallilla, että kukkaloisto on parhaimmillaan. Nyt 
myös Kynttiläneidonkielet on kukassaan, joten se on kuin piste i:n päälle. Osa niistä 
kukista jotka aloitti kukintansa aikaisin keväällä, on jo siirtynyt lakastumisvaiheeseen. 

    Myös Paulan talvi alkaa olla työn suhteen loppuvaiheessa. Ruoan laitto Jorman 
baarissa on jäämässä Paulan osalta muiden vastuulle. Ensi syksynä Paula palaa 
yhden välivuoden jälkeen kanssamme retkipoluille nauttimaan Teneriffan upeista 
maisemista. 

   
ma. 16.04.  Taivas täysin harmahtavan pilvikerroksen peittämänä. Lämpötila Puertossa 9:00 on 

16ºC Myös vesisade on mahdollista tänään. Sateen mahdollisuuden päättelin itse 
pilvien väristä, mutta minähän en ole mikään sääennustaja, 

   
ti. 17.04.  Kuskina sairaalaan ja takaisin. 
    Läksimme Puertosta aamulla 6:30 ja saavuimme Sairaalaan 7:40. Olimme käyttä-

neet matkaan aamuruuhkassa aikaa tunti 10 minuuttia. Matkaa on n. 25 km. Tuo 
aamuruuhka on jotain käsittämätöntä, mutta silti nämä paikalliset haluaa ajaa sen 4 
kertaa päivässä. Kerkesimme kuitenkin sairaalaan kello kahdeksaksi, mikä oli la-
puissa ilmoitettu sairaalaan saapumisajaksi. 

    Sairaalan käytävät alkoivat täyttyä ihmisistä hieman enne kahdeksaa, ja kun vas-
taanottojen aika alkoi niin joka paikassa oli väkeä, kun parhailla markkinoilla. 

    Minä olin "responsable" henkilö, ja jouduin ottamaan potilaan vaatekaapin avaimen 
haltuuni siksi ajaksi kunnes hän sai luvan lähteä sairaalasta. Jouduin vielä allekirjoit-
tamaan paperin että toimitan potilaan kotiin sairaalakäynnin jälkeen. Leikkauksen 
laatu vaati että potilaalla tulee olla saattaja sairaalaan tullessa ja sieltä lähtiessä.  

    Minulle ei osattu ilmoittaa etukäteen mitään aikaa, jonka joudun odottelemaan, jo-
ten päätin käväistä sairaalan kahviossa kahvilla ja kuluttaa siellä osan aikaani. 

    Se olikin kokemisen arvoinen paikka. Missään paikassa, baarissa tai kahviossa en 
eläissäni ole nähnyt sellaista markkinatunnelmaa kun siellä. Kolme tarjoilijaa keitti 
vain kahvia. Seitsemän tarjoilijaa myi kahvia, sämpylöitä ja erilaisia leivoksia. Baari-
tiski oli yhteensä n. 30-40 metrin mittainen. Asiakkaita oli kolmessa rivissä tiskin 



edessä ja jokainen tilasi yhtä aikaa. Jokaisella tilaajalla oli vielä käsi ylhäällä merk-
kinä. Tunnelma oli kun jossain pörssisalissa. 

    Pääsin tiskille ja yritin sada tilaukseni toimitettua. Ympärilläni oli kuitenkin suuri 
joukko paikallisia joilla oli kuuluvampi ääni kun minulla. Jossain välissä sain huude-
tuksi tilaukseni "cafe con leche". 5 min kuluttua eteeni tuli cortado. Odotin että se oli 
jonkun takanani olevan tilaus ja hän sen siitä kurkottaa itselleen, mutta ei. Työnsin 
sen syrjään ja jäin odottamaan sitä mitä tilasin. Odotin toisen 5 min, ja luovutin. Ta-
kanani olevien joukossa oli niin paljon henkilöitä jotka tunsi lähes koko baarin henki-
lökunnan, joten he keskustelivat huutamalla toisilleen. En jaksanut olla siinä mete-
lissä, joten poistuin. Palasin kahvioon myöhemmin ja silloin tilanne oli jo huomatta-
vasti rauhoittunut, ja sain kahvini sämpylän kanssa. 

    Palasin osastolle. Leikkaus oli silloin jo ohi. Se oli kestänyt n. 1,5 tuntia. Istuin reilun 
tunnin potilaan kanssa jonkinlaisessa seurantahuoneessa. Siellä potilaan tilaa seu-
rattiin ja aikanaan täytettiin paperit ja päästettiin kotiin. 

    Sairaalan henkilökunta oli iloista ja uskomattoman ystävällistä. Kaikille oli aikaa 
vastata kysymyksiin ja kenelläkään ei tuntunut olevan kiire, mutta silti kaikki hoitui 
täsmällisesti ja korkealla ammattitaidolla. Pääsimme poistumaan sairaalasta puoli 
kahden paikkeilla. Olimme olleet siellä n. 6 tuntia. 

    Kun poistuimme sairaalasta, niin kahvion kohdalla mietimme sitä, että millainen 
meteli on mahtanut olla baarissa aikaisemmin. Reilu vuosi sitten samaisessa baa-
rissa oli vielä alkoholitarjoilu. 

    Sairaalakokemukseni, vaikkakin vain potilaan "responsable" henkilönä, oli hyvä ja 
avartava. Nyt tiedän että jos ja kun täällä joskus joutuu sairaalaan, niin tiedän siellä 
saavani hyvää ja ammattitaitoista hoitoa. 

   
ke. 18.04.  Sää oikein aurinkoinen ja lämpötila varjossa 23 astetta. 
    Tänään kävimme kastelemassa Punta Bravassa kukkia. Olimmehan lupautuneet 

huolehtimaan erään suomalaisen omakotitalon puutarhan kukista siihen saakka kun-
nes itse lähdemme suomeen. Talo oli kunnossa ja kukat voi hyvin. 

   
pe. 20.04.  Aamulla hieman pilvistä, mutta iltapäivään muuttui puolipilviseksi, ja aurinko alkoi 

paistamaan oikein lämpimästi. Lämpötila varjossa 23,7 ºC (klo. 13:30). Meillä lomai-
lua... 

   
la. 21.04.  10:00 Puolipilvistä, lämpötila 20,1 ºC 
    Illalla Jorman baarissa vietettiin talvikauden "päättäjäisiä". Suuri osa suomalaisista 

oli jo lähtenyt suomeen. Mutta ne jotka vielä täällä olivat, kävivät tervehtimässä, sun-
nuntaina ja maanantaina suomeen lähtijöitä.  

   
ma. 23.04  Pilvetön taivas ja lämpötila 23 astetta varjossa. Lämmintä on... Minun mittarin ja ka-

tumittarin lämpötilaero on n. 5-6 astetta. Katumittarit näyttää +29ºC 
    Olemme Paulan kanssa vetäneet viikon "lonkkaa", eli olemme vain olleet, teke-

mättä mitään. Kävelyä kaupungilla ja paistattelua auringon paisteessa. Muutama 
kylmä olut katukuppilassa. Nyt on meidän aika viettää lomaa.    Aurinko paistaa nyt 
niin kuumasti, että talven muutamat vilpoiset viikot on helppo unohtaa. 

    Huomenna on sitten aika taa lähteä liikkeelle. Menemme Cañadasin alueelle 2200 
metriin ja kellotamme kävelyreitin Cañadasin reunalla kiertävän tiereitin Parador Na-
cionalista El Portilloon. Saksalaisten aika sille reitille on punaisen kirjan mukaan 4 
tuntia 15 min. Luulen että me saamme siihen kulumaan ainakin tunnin enemmän.  

   
ti. 24.04. Ajoimme autolla El Portilloon. Jätimme auton sinne ja jatkoimme matkaa TITSA bus-

silla  Parador Nacionalin parkkipaikalle. Aloitimme reitin 11:15. Kuljimme kraaterin 
reunaa kulkevaa maastoauto tietä kohti El Portilloa. Reitti oli lähes koko matkan mai-
semiltaan aika tasalaatuista. Tien oikealla puolella Cañadasin kraaterin reuna, joka 



kohosi 200-300 metrin korkeuteen. Vastaavasti kraaterin puolella oli Teide lähes 
koko matkan näkyvissä. Reitin varrella näimme ennen näkemättömät Kuningatarnei-
donkielen (Taginaste rojo) kasvupaikat. Viimevuotisia rankoja oli rinteissä useita sa-
toja, jopa pari tuhatta. Uusia kukintoja oli muutamia jo havaittavissa, mutta varsinai-
nen kukinta-aika odottaa vielä viikon tai kaksi. 

    Saavuimme El Portilloon tasan klo. 16:00 Olimme käyttäneet matkaan aikaa 4 t. 45 
min. Matkalla pidimme pari hieman pitempää välipalataukoa. 

    Reitti on profiililtaan "lähes" tasamaata. Alussa hieman nousuvoittoista, mutta sitten 
tasoittuu ja on helppokulkuista, joskin hieman kivikkoista tietä. Välissä loivaa nousua 
10-20 m ja sitten laskua saman verran, ja taas tasaisempaa. 

    Sää oli aurinkoinen ja lämmin. Olimme varautuneet sen mukaisesti ja laittaneet 
pintaan suojakertoimen 25 omaavaa aurinkovoidetta. 

   
to. 26.04  Tänä aamuna heräsimme pitkästä aikaan päivään joka alkoi pilvisessä säässä. Mit-

tari näyttää Jorman baarin nurkalla +21 ºC. 
    Päätimme talvella, että kun Paulan työt loppuu baarissa, niin menemme Fuerteven-

turalle pitämään lomaa. Tarkoituksenamme vain ottaa aurinkoa, jos paistaa. Yhden 
päivän olemme varanneet siitä Trike (kolmipyöräinen moottoripyörä) ajeluun. Lisäksi 
päätimme mennä La Palmalle patikoimaan, ja tutustumaan Palman paljon mainos-
tettuihin luontopolkuihin. Paula on koko talven Jorman baarissa uurastanut 6 päi-
västä viikko, joten hän jos kuka on lomansa ansainnut. 

    Tänään kävin ostamassa matkat. Olemme Fuerteventuralla 3.5-8.5 välisen ajan ja 
La Palmalla 11.5-17.5 välisen ajan. Matkojen aikana Web-kamerani on suljettu, sillä 
en jätä tietokonettani tänne päiväkausiksi yksinään hurisemaan ilman minkäänlaista 
valvontaa. 

 
su. 29.04.  Perjantaina alkoi Festival International de parapente de los Realejos. Paikalla on 

kymmeniä liitovarjoharrastajia. On pelkällä varjolla liitelijöitä, ja on myös runsaasti 
moottorin voimalla lentelijöitä. Olemme olleet kahtena päivänä rannan parkkipaikalla 
katselemassa kun liitovarjoja lähtee ja laskeutuu Puertoon rannan parkkipaikalle. 

    Tänään seurasimme yhtä tandemlentoa, sekä joitakin yksittäisiä taitavia moottori-
liitelijöitä. Monen laista kieputusta ja pyörittelyä kuului tämän päivän lentoihin. Jäljellä 
on vielä ohjelman mukaan lentokoneesta ja helikopterista tehtäviä hyppyjä. 

    Suuri osa hypyistä alkaa Izñan observatorion maisemista, ja päättyy Puerto de la 
Cruzin aallonmurtajan vieressä olevalle parkkipaikalle. Tiistaina loppuvaan festivaa-
liin kuluu viimeisenä iltana jonkinlainen valo-show, ja ilotulitus. Suurin osa ohjelmal-
lisista tapahtumista on tietenkin Realejoksen puolella, ja paikkana on Playa del So-
corro. Ajankohtaisissa pari kuvaa "päivän parhaasta" kieputtelijasta. 

 
ma. 30.04.  Hauskaa Vappua kaikille. 
 
 
Toukokuu 2007 
 
ti. 01.05.  Vapun päivän sää näyttää yleisesti hieman pilviseltä, mutta Puerton kohdalla on tällä 

hetkellä pilvetön taivas. Muutamana päivänä olemme seuranneet liitovarjotapahtu-
maa, ja olemme saaneet seurata sitä aurinkoisessa säässä. Taivas on ollut pilvinen 
muualla, mutta Puerton kohdalla on ollut pilvetöntä paistetta useamman päivän. Eilen 
illalla saimme hieman vesisadetta. Lämpötila klo. 9:00 on +19,1ºC 

to. 03-08. Lähtö Fuerteventuralle alkoi 09:30. Lähtöaikana (klo. 13:00) Rodeoksen kentällä sa-
toi kaatamalla, ja lähtömme myöhästyi, luultavasti sen johdosta n. 40 min. 

    Islas Airvays lento IF 251 laskeutui Fuerteventuran lentokentälle 14:25. Bussi lähti 
Puerto del Rosarioon n. 20 minuutin odottelun jälkeen. Rosariossa vaihdoimme 



Corralejoon menevään bussiin. Kirjauduimme Oasis Papagayo nimiseen hotelliin il-
tapäivällä n. 16:40 paikkeilla. 

    Olimme päättäneet että tällä lomalla ei tehdä mitään muuta kun paistatellaan päi-
vää, mutta toisin kävi. Pelkät kävelymatkat hotellilta rannalle ja takaisin tekivät n. 7 
km. Lisäksi matkat jotka kävelimme rantahiekalla. Päivittäiset kävelymatkat olivat n. 
10 km. Illalla vielä kaupunkiin ja joskus vielä takaisinkin (6 km). 

    Aamupäivällä kävelimme rannalle, ja iltapäivällä takaisin. Ranta oli tuulinen joten 
muutamana päivänä asetuimme 2-3 tunniksi kivistä rakennettuun bunkkeriin. Niitä oli 
rakenneltu pitkin rantaa, ja ne oli tuulelta hyvin suojaisia paikkoja. 

    Iltaisin kävelimme kaupungilla, ja yritimme etsiä paikallisia ruokapaikkoja. Arviolta 
97% kaikista baareista ja ravintoloista on Englantilaisia. Monissa niistä ei ymmärretty 
edes espanjaa. Vain kahden ravintolan listalta löysimme ryppyperunoita. Tehtä-
vämme oli lähes mahdoton. 

    Kaiken huippu oli Italialainen pizzeria. Kun tilasimme alkupalaksi pan de ajo y 
queso, niin saimme valkosipuli juusto pizzan. 

    Paikallisten asunto-alueella Columbialainen baari, Celia Cruz oli paikka jossa sai 
kuunnella paikallista kitaransoittoa ja laulua. Meno ja meininki oli iloista ja rentoa. 

    Kokonaisuutena matka oli odotusten mukainen. Kolme ensimmäistä päivää oli puo-
lipilvisiä, ja tuulisia, joten vaikka aurinko paistoi, niin ilma tuntui viileältä. Sitten tuuli 
loppui ja lämpötila kohosi 28-30 asteeseen. 

    Kotiutumispäivänä luovutimme huoneen normaali käytännön mukaisesti 12 aikaan 
päivällä. Iltapäivällä paistattelimme vielä 3 tuntia hotellin altaalla. Bussiin nousimme 
16:00 Lentokentän lämpömittari näytti +34 astetta. Lento lähti ajallaan 19:15. Ko-
neessa oli kaikkiaan 8 matkustajaa. 

    Tämän matkan aikana Teneriffa ja Puerto de la Cruz vahvisti asemaansa tämän 
saariston ykköspaikkana. 

   
ke. 09.05.  Kotona Puertossa auringon paistetta pilvettömältä taivaalta. Belairin uima-altaalla 

mittari näytti iltapäivällä +34 astetta. 
   
to. 10.05.  Klo. 9:30 lämpötila +25 ja taivas pilvetön. Tänään on pakkauspäivä. Huomenna on 

vuorossa viikon matka La Palmalle. 
    Ihmeiden aika ei ole ohi. 16.10. ostetun tietokoneen näyttö hajosi 23.10., tai siinä 

oli jonkinlainen valmistusvika. Näytössä oli pystysuunnassa 1, 2 tai 3 värillistä juovaa. 
Siitä ilmoitettiin myyjälle/maahantuojalle heti vian ilmaannuttua. Faksilla on lähetetty 
kopioita ostokuitista 4 tai 5 kertaa. 

    Tänään ke. 10.05. klo. 10:30 soi ovikello. Lähetti tuo minulle uuden näytön. On 
kulunut yli 6 kuukautta siitä kun asiasta on ilmoitettu.  

    Jos kesti uima-allasremontti hieman yli 6 kuukautta, niin en ihmettele, kun näin sen 
työtahdin. Mutta se että uuden näytön tuominen 3 kilometrin päästä kestää myös 
hieman yli 6 kuukautta. Tämä on jo meidän täällä olo ajan "mañana" ennätys. On-
neksi tähän on jo tottunut, eikä turhia ala riehumaan mokoman pikku asian takia. 

  
pe. 11.05. Päivästä on tulossa lämmin. Nyt aamulla klo. 9:00 on lämpötila +25 ja iltapäivään 

mennessä kohoaa varmaankin eilisiin lukemiin n. +33 - +35 asteeseen. 
 
 Jälleen matkustuspäivä. Kone La Palmalle lähtee 13:00. Lento kestää puoli tuntia. 

Nyt on sää aivan toisenlainen kun lähtiessämme Fuerteventuralle, mutta niin on koh-
dekin. Tältä matkalta odotamme paljon, sillä nyt olemme menossa patikoimaan ja 
katselemaan mitä nähtävyyksiä saari lomalaisille tarjoaa. 

11.05. - 17.05. La Palmalla lomailemassa. 
  
la. 12.05. Ensimmäiselle lomapäivälle olimme suunnitelleet retkipainotteisen loman kohteeksi 

Los Tiloksen suojelualueen. Olimme valmistautuneet lomaan huolella, ja tutkineet 



kirjoja ja netistä saatavaa tietoa eri kohteista ja reiteistä. Tiloksesta olimme valinneet 
kohteiksi 3 erimittaista polkua. 
   Aamulla nousimme bussiin ja sillä Santa Cruz de la Palmaan, josta oli tarkoitus 
jatkaa toiselle bussilla Barloventoon suuntaa. Kun saavuimme bussipysäkille, niin 
huomasimme että seuraava bussi Barloventon suuntaan lähtee kahden tunnin kulut-
tua, ja se taas tietää että retkeilyaikamme perillä jää vastaavasti sen veran lyhyem-
mäksi. Olimme jättäneet huomioimatta että oli lauantai ja sen mukaiset bussien aika-
taulut. 

    Emme kauaa miettineet. Otimme taxin ja palasimme hotellille. Haimme ajokortin ja 
tarvittavat paperit auton vuokraamiseen. Vuokrasimme Citroen C2 auton 3 päiväksi. 
Suuntasimme heti keulan kohti Tilosta. Olimme perillä jo ennen kun bussi olisi lähte-
nyt Santasta. 

    Tiloksen infopisteeseen päästyämme tuli ensimmäinen takaisku. Barranco del 
Aquan pohjalla kulkeva reitti oli suljettu. Ennakko tutkimisten perusteella juuri tälle 
reitille me kovasti odotimme pääsevämme. Saimme ohjeet reitille joka johdattaa Mi-
rador Espigón Atravesado nimiselle näköalapaikalle. Reitti kulki metsätietä pitkin ja 
oli helppokulkuista. Metsätien varrella oli jonkinlaisia putkikasoja, joten tie on ehkä 
rakennettu saaren vesihuollon tarpeisiin. Noin parin tunnin nousujohteinen reitti oli 
maisemiltaan sellaista kun La Palman esitteet kertoo, eli Isla Verde. 

    Näköala tasanne oli pienen pieni (n. 1m2) suuruinen hyvin tukevasti aidattu alue, 
joka sijaitsi kapean ja korkean kalliomuodostuman huipulla. Paluu Tilokseen tapahtui 
samaa reittiä pitkin. 

    Seuraavaksi reitiksi valitsimme infopisteestä Mirador de la Barandalle johtavan  po-
lun. Polku on rakennettu jyrkkään rinteeseen ja siihen on tehty satamäärin porrasas-
kelmia. Aarniot kirjoittaa Kanariansaarten luonto-opas kirjassaan niitä olevan liki tu-
hat. Emme alkaneet tarkastamaan asiaa. Polku on helppokulkuinen, juuri porrasas-
kelmien johdosta. Ei tarvinnut pelätä kengän lipsahtamista kosteassa maastossa. 
Maisemat vihreää ja rehevää metsää. Paikka paikoin sademetsän tuntua. 

    Näköalapaikalla oli rakennettu katos jossa on mahdollista viettää maisemien kat-
selutaukoa varjossa, ja nauttia vaikka pientä välipalaa. Tuuli tai ajan hammas on kui-
tenkin kallistanut katosta hieman, mutta tukevasti se paikallan oli. Tästä paikasta olisi 
voinut jatkaa matkaa Barloventon, ja Los Sauceksen suuntaan. Me palasimme info-
pisteeseen, koska vuokraamamme auto oli siellä. 

    Palasimme hotellille päivän retkiin tyytyväisinä, vaikka alku näytti hieman takkui-
selta. Kerkesimme päivän aikana käydä kahdella näköalapaikalla, joista molemmista 
oli hulppea näkymä yli Tiloksen laakson, ja saimme kulkea pitkin hienoja Isla Verden 
metsäpolkuja. 

 
su. 13.05. Sunnuntain ohjelmaksi olimme valinneet Taburienten kansallispuiston. Tie Calderan 

alueella lähti joitakin kilometrejä Santa Cruzista pohjoiseen päin ajettuamme. 
    Tie oli todella kippurainen ja mutkat on tiukkoja, joten pieni auto oli hyvä valinta. 

Ajaessa pitää kyllä todella keskittyä vain ajamiseen. Ensimmäinen kohteemme tä-
nään oli Pico del Nieven näköalapaikka, joka sijaitsi 2239 metrin korkeudella. Me 
jätimme auton Pico de Nieven parkkipaikalle johtavan tien risteykseen, joka on n. 
1900 metrin korkeudella. Polku Pico del Nievelle lähti risteyksen välittömästä lähei-
syydestä.  

    Polkua pitkin on helppoa kulkea, ja maisemat samanlaista kun Teneriffan mänty-
metsissä. Huipulta on hulppeat näköalat. Taburienten calderan reunat on paikoin to-
della jyrkät ja korkeat. 

    Pico del Nieven läheisyydessä (n. 15-20 min matka etelän suuntaan) on vanha 
Guanchien kokoontumispaikka (Era de los Guanches, La Erita). Siellä on kallioon 
kaiverrettu piirustuksia. Tarkemmin sanottuna kuvioita, joiden yleisin muoto on spi-
raali. Samainen spiraalikuvio esiintyi La Palmalla monessa paikassa, ja mainoksissa. 



Kalliokuviot on suojattu ilkivaltaa vastaan paksuilla rautaristikoilla. La Eritan suunasta 
johtaa toinen polku parkkipaikan suuntaa. Meillä kului reittiin aikaa liki 3 tuntia. 

    Seuraavaksi suuntasimme matkamme Roque de los Muchachos nimisella näkö-
alapaikalle. Paikka sijaitsee Observatorion alueella, eli sinne piti ajaa tietä joka kie-
murtelee tähtitornien välissä, päätyen lopuksi 2426 metrin korkeudelle.  

    Täältä jatkoimme matkaa kohti Los Llanosta. Matkalla näimme miten metsäpalossa 
palaneet puut yrittävät toipua palon jälkeen. Puiden rungot oli mustiksi hiiltyneet, ja 
oksat lähes kokonaan neulattomia. Kaikki on edellisessä metsäpalossa tuhoutunut. 
Nyt puissa oli ns. hätäoksia, joiden avulla se imee pilvikosteudesta vettä itselleen ja 
toipuu palosta. Metsä on kovin ruman näköistä, koska oksat on ilman neulasia, vain 
rungon ympärillä on tupsumaisia neulaspalleroita. Los Llanosista jatkoimme matkaa 
suoraan saaren poikki kohti Los Cancajosta, ja Hotelli Los Caletaa. 

 
ma. 14.05. Autovuokrauksen viimeisen päivän vietimme ajelemalla saaren eteläkärkeen katse-

lemaan tämän saaren etelärannikon maisemia. Ajelimme Santa Cruzin suunnasta 
kohti Fuencalientea, ja aivan rannikolla sijaitsevaa majakkaa. 

    Majakan viereen on rakennettu suuret suola-altaat. Viereisessä rakennuksessa oli 
karkeata ja hienoa suolaa myynnissä kaiken kokoisissa ja näköisissä purkeissa. 

    Jatkoimme matkaa majakalta Fuencalienteen läntistä reittiä pitkin. Tällä saaren 
eteläkärjen länsirannikolla sijaitsi suuret banaaniviljelmät. Olipa sinne keskelle ei mi-
tään rakennettu rantaan turisteille lomakylä. Paikka oli niin syrjässä ja kaukana 
muusta maailmasta, että ihmettelimme todella, että kuka sinne lomallaan haluaa ma-
joittua. Sieltä on joka paikkaan pitkä matka. 

    Maisemiltaan saaren eteläosan maisemat ei juurikaan eroa Teneriffan eteläosan 
maisemista. Palasimme hotellille samaista tietä kun edellisenäkin päivänä, mutta nyt 
vierailimme Taburienten opastuskeskuksessa, ja ylitimme Cumbre Nuevan Refugio 
de El Pilarin kautta, kun taas eilen menimme vuoren läpi todella pitkää tunnelia pitkin.  

  
ti. 15.05. Tänä päivänä oli tarkoituksemme löytää ja kuvata Aarnioiden kirjassaan mainitsemat 

Huiskuneidonkielet. Nyt arkipäivänä on bussiyhteydet paremmat, joten tutkimme 
tarkkaan aikataulut ja valitsimme bussin jolla ei ollut pitkiä vaihtoaikoja. Pääsimme 
helposti Barloventoon. Siellä menimme info-pisteeseen kysymään, mistä lähtee kel-
tainen  reitti nro. 7.1 Siinä meitä ei osattu neuvoa juuri mitenkään. Sanottiin vain että 
hotelli Romantican takaa ylös vuorelle. Löysimme yhden polkuviitan polulle 7.1 jat-
koimme matkaa viitan ohjeiden mukaan, ja kohta tuli toinen viitta joka näytti takaisin 
suuntaa josta juuri tulimme. Siinäkin luki reitti 7.1 

    Olimme varautuneet GPS laitteella ja otimme sen avuksi. Pienen kiertelyn jälkeen 
pääsimme Barloventon yläpuolella olevalla Laguna de Barlovento nimiselle vesial-
taalle, josta polku erkani Tiloksen suuntaan. Polku 7.1 Tilokseen kulkee toissapäiväi-
sen näköalapaikan kautta, ja on loppumatkan sama n. 1000 portaan reitti, joka las-
keutuu Tiloksen infopisteeseen. 

    Altaalta polku laskeutuu jyrkästi alas Barranco de la Herraduran pohjalle. Sieltä 
monien mutkien ja pienten ylös, alas kiipeilyjen jälkeen saavuimme alueella jossa oli 
sikala. Siat olivat vuoristossa aitauksessa, ja elivät siellä onnellisesti läävässään. 
Hieman myöhemmin saavuimme oikein rehevään laaksoon. polku johdatti meidät 
vanhan pumppuaseman viereen. Löysimme pumppuaseman edestä muutaman Kal-
lan kukkimassa. Sitä emme tiedä onko ne joskus aikanaan tuotu sinne vai onko ne 
luonnonvaraisia. Kun lähdimme nousemaan metsätietä kohti toissapäiväistä näkö-
alapaikkaa, Mirador de la Barandaa, niin molemmilla puolin polkua kasvoi Huiskunei-
donkieliä. Olimme löytänee niiden kasvupaikan parin kilometrin päästä näköalapaik-
kaa, jossa toissapäivänä kävimme. 

    Jatkoimme matkaa tietä jota reunusti valtavat saniaiset ja huiskuneidonkielet su-
lassa sovussa. Saimme kulkea todella hienossa metsässä. Näköalapaikalta valit-
simme polun joka laskeutui Los Sauces nimiseen kylään. Los Saucesissa 



myöhästyimme n. 15 min bussista, ja jouduimme odottelemaan seuraavaa bussia 1 
tunnin ja 50 min. 

    Hotellille päästyämme olimme käyttäneet aikaa Huiskuneidonkielien etsimiseen ja 
kuvaamiseen kaikkiaan 10 tuntia, mutta se oli jokaiselta polkumetriltä sen arvoista. 

 
ke. 16.05 Tänään oli Santa Cruz de la Palman vuoro. Aamulla menimme bussilla kaupunkiin. 

Kävelimme kamera kaulassa kaupunkia ristiin ja rastiin, kuten kunnoin turistin kuu-
luukin tehdä. 

  
to. 17.05. Kotiinlähtöpäivä. Luovutimme huoneen normaalikäytännön mukaisesti 12 aikaan päi-

vällä. Koneemme lähti 17:00, joten käytimme 3-4 tuntia odotteluajasta katselemalla 
miten aallokko rantakiviin pärskyessään saa aikaan monenlaisia veripärskeitä. 
Saimme myös katsella lentokoneiden nousuja, sillä alue sijaitsee aivan lentokentän 
kiitoradan välittömässä läheisyydessä. 

  
 La Palmalta on palattu 6 päivän lomalta. Kolmena päivän patikoitiin, ja yksi päivä 

kierreltiin autolla saarta, ja yksi päivä tutustuttiin La Palman pääkaupunkiin, Santa 
Cruz de la Palmaan. 

    Paljon nähtiin ja kuvattiin. Saari on mielestämme omalla tavallaan hieno, ennen 
kaikkea kukkien ja kasvuston ansiosta. Meidän saamamme yleiskuvan (6 päivää) 
johdosta ei kuitenkaan ole niin erikoinen kun sitä mainostetaan. Täytyy kuitenkin 
muistaa että me näimme saaresta vain murto-osan. Keski- ja pohjoisosa saaresta, ja 
(Tiloksen alue) on kuitenkin mainoksen mukaisesti Isla Verde. Myös kukkamäärä on 
omaa luokkaansa. Samaisen alueen retkipolut (ne jotka me kiersimme) on ja maise-
mista ja kasvillisuudesta johtuen käymisen ja kiertämisen arvoisia. 

    Paljon mainostettu La Palman hyvä julkinen liikenne ei ole mielestäni niin hyvä kun 
sanotaan. Paikalliseen elämänmenoon se varmaan riittää hyvin, sillä se on siihen 
aikojen saatossa rakennettu, mutta minä ajattelen sitä retkeilyn kannalta. Saaren pro-
fiilista johtuen nousuja on todella paljon ja ne on jyrkkiä. Saarella kulkeminen ilman 
autoa on hankalaa, joten saarella on paljon autoja. Suuri autokanta ehkä aiheuttaa 
sen että uusille bussilinjoille ei riitä kysyntää. 

    On kuitenkin monia reittien lähtöpaikkoja, joihin bussilla ei pääse. Pohjoisen keltai-
sille reiteille aikalailla pääsee, mutta kun niistäkin moni loppuu Taburienten alueelle 
josta ei helposti pääse bussilla pois. Taburienten alueelta pääse bussilla alas vain 
Roque de los Muchachosin bussilla. Saaren "suosituin" reitti (tulivuorireitti lähtee Re-
fugio de El Pilarista, ja sinne ei ole julkista bussiyhteyttä. Lähtöpaikalle on mentävä 
omalla, tai vuokra-autolla, ja se on illalla haettava jollain konstilla pois. 

 Teneriffaa ja La Palmaa en voi verrata suoraan toisiinsa. Tämän 6 päivän kokemuk-
sen perusteella voin sano, että molemmilla saarilla on hyvät ja huonot puolensa. Toi-
sella saarella toimii yksi asia ja toisella toinen.  

    Palman plussana oli hyvät reittikartat. Niihin on merkitty uusien EU:n standartien 
mukaisesti saaren kaikki reitit värikoodein, ja sitä karttaa jaettiin info pisteissä mak-
sutta. Ne reitit jotka me kiersimme oli vielä merkattu uusilla viitoilla, jossa on reitin 
numero ja värikoodi. 

    Teneriffalla El Palmar - Teno Alton reitit on myös merkitty uusilla viitoilla, ja niissä 
on myös etäisyydet seuraavaan kohteeseen, joita taas Palmalla ei ole merkitty. 

 
ma. 21.05.  Vettä sataa ja lämmintä vain +18,6ºC Helsinki on mennyt jo ohi meistä lämpötilojen 

suhteen, ainakin tilapäisesti 
  
ti. 22.05.  Tänään alkoi kaupungilla uusi näkyvä remontti. Nyt on remonttivuorossa Calle Iriar-

ten portaat. Työ alkoi tänään hyvällä vauhdilla. Monta askelmaa on jo lähes valmiina. 
Portaat saa uuden ja valoisan ilmeen. Askelmat päällystetään vaaleilla kivilaatoilla, 
ja välitasanteille tulee tummempaa , ja pienempää kivilaattaa. 



  
to. 24.05  Kävimme hieman sisään ajamassa Paulan uusia maastokenkiä. Kävelimme reitin; 

Puerto - San Pedro - Puerto. Aikaa siihen kului 3,5 tuntia. 
    Kaupasta ei tunnu löytyvän sellaisia maastokenkiä kun minä haluaisin. Maastoken-

kämallit täällä on tehty kapeajalkaisille, joten sopivan leveällä lestillä tehtyjä kenkiä 
ei tunnu Puertosta löytyvän. Täällä on onneksi maastokenkiä jotka on lenkkarimalli-
sia. Niissä on todella tukeva ja jäykkä pohja. La Lagunassa on IKEAn vieressä suuri 
urheiluvälineliike, josta pitää vielä käydä katselemassa. Aikaisemman kokemuksen 
perusteella, en odota siitä liikkeestä paljoakaan. Liike on suuri ja artikkeleita on pal-
jon, mutta hyviä tuotteita, sellaisia joihin suomessa on tottunut on todella vähän. 
Täällä on joku oma maastokenkämerkki, joka on lähes jokaisen liikkeen myynnissä. 

   
pe. 25.05.  Bollullo on saanut meiltä olla rauhassa pitkän aikaa, joten oli vuoro käydä katsele-

massa missä kunnossa reitti tänä päivänä on. Kiersimme normaalisti La Pazin koh-
dalta rantakujille ja sitä kautta banaaniviljelmien läpi rantaan, ja takaisin. Edestkaista 
matkaa kertyy Belairista lähdettynä 10 km. 

    Paluumatkalla kävimme kuvaamassa yhden pensaan bussiaseman yläpuolella. 
Pensas on ollut kiinnostuksen kohteena, koska olen etsinyt sille nimeä. Apuna olen 
käyttänyt nettiä ja kirjoja. Nyt sitten löysin kirjastani (Flora exótica en las Islas Cana-
rias) pensaan kuvan ja nimen. Nimen avulla netti toi varmistuksen pensaasta. Pen-
sas on nimeltään Tecoma Stans joka kasvaa jopa 6 metriä korkeaksi pensaaksi, ja 
tuntee paikallisen nimen; Bignonia amarilla. Pensaan hedelmä on ohut papua muis-
tuttava palko, jotka kasvaa jopa 25 sentin mittaiseksi, ja on vain 5-6 mm paksuinen. 
Tänään (tällä hetkellä) palko on väriltään vihreä. Lehtioksassa on 5-11 lehteä, ja leh-
tikuvio muistuttaa pihlajan lehteä. Netistä Tecoma Stans pensaasta käytetään nimi-
tystä Keltatekoma. 

    Samanlaisia kukki kasvattaa myös edellistä pienempi pensas; Tecoma Alata. Sen 
pensaan korkeus jää n. 3 metriin, ja lehtioksassa on 11-17 lehteä. Hedelmäpalko on 
vain n. 10 sentin mittainen ja kastanjan värinen. 

   
su. 27.05.  Tänään on vaalipäivä. Viikkoja jatkunut kovaäänisautojen kiertely ja kova meteli lop-

puu. Loppurynnistys oli toissapäivänä, kun parisataa autoa kierteli ympäri kaupunkia. 
Autoihin oli teipattu ehdokkaiden kuvia ja puolueen lippuja. Huomiota herätettiin ää-
nimerkillä, jonka käyttöä täällä ei rajoiteta millään tavalla. 

    Me kävimme eilen Cañadasissa katselemassa joko Taginaste rojo olisi komeimmil-
laan kukkimassa. Kävelimme alueella 13 km kierroksen, mutta tällä hetkellä näyttäisi, 
että vanhoja rankoja on huomattavasti enemmän kun uusia. Sillä alueella, jossa me 
niitä kävimme kuvailemassa, oli vanhoja rankoja satamäärin, kun taas uusia huomat-
tavasti vähemmän. Muutamat on todella näyttäviä ja korkeita. Reilusti yli kahden met-
rin. 

    Taginastet on hyviä hunajakasveja, ja siksi ne myös kerää paljon mehiläisiä, joten 
piti olla tarkkana ettei niitä häiritse kun otti kuvaa jossa itse seisoo kasvin vieressä 
"mittatikkuna" (178cm). 

   
ma. 28.05  Kaupunki on todella hiljainen. Mutta 1:15 hiljaisuuden rikkoo autojen äänimerkkien 

töräyttely. Autojono ajeli pitkin kaupunkia. Torvet törähtelivät, ja puolueen liput liehui-
vat katoilla. On varmaankin vaalitulokset saatu laskennan puolesta päätökseen, ja 
voittajat ovat siirtyneet kaupungille ilouutista muillekin julistamaan. 

   
ti. 29.05.  Vietimme päivän Chamorcassa. Kävimme kiertämässä ja kuvailemassa (6t. 30 min.) 

Chamorca - Las Palmas reitin kasvistoa. Ole lisännyt kuvia reittisivuille lisukkeeksi. 
Nyt sivuilta näkee heti millaista kasvistoa reitin varrella kasvaa. Kukinta-ajat vaihtelee 
vuodenaikojen mukaan, joten talvella kasvisto on erilaista, kun kesällä. 



    Chamorcassa on kaksi reittiä, joiden alkumatka (metsäosuus) on sama, joten reit-
tien kasvistoerot on pieniä. Loppuosuudet Anagan majakalta eroaa hieman kasvis-
toltaan. Majakalta Las Palmasin suuntaan olevalla reitillä on muutamia kasvilajeja 
joita ei Bermejon kautta Chamorcaa johtavan barranco-polun varrella ole. 

   
ke. 30.05.  Tänään saarilla vietetään Kanarian päivää (Día de Canaria). On pyhäpäivä, ja pai-

kallisilla on vapaapäivä. Sää pilvinen ja lämpötila +22 astetta 
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pe. 01.06.  Kävimme katselemassa mitä kasvistoa Mascan barrancossa vielä kukkii. Heti alku-

matkasta vesitunnelin paikkeilla löysimme viikunapuun. Osa hedelmistä oli vihreitä, 
mutta oli myös ruskeita hedelmiä sen verran että pääsi maistamaan. Aikaisemmin 
puu on jäänyt huomaamatta, koska se on kasvi jota emme ole aikaisemmin tunnista-
neet. Nyt hedelmä auttoivat tunnistamisessa. 

    Olemme myös seuranneet mantelin kasvua jo helmikuulta saakka. Sekin on ollut 
ennen aikaisemmin arvoitus miten se manteli siinä kehittyy. Olemme avanneet he-
delmiä pitkin kevättä, mutta vasta nyt kasvu on jo niin pitkällä että pystyimme löytä-
mään ja kovan kuoren sisältä lähes valmiin mantelin. Pääsimme jopa maistamaan 
sitä. 

    Muuten kukinta barrancossa yleisesti alkaa olla jo hieman ohi. Puro joka talvella 
virtaa barrancon pohjalla, ja tuo vettä kasvustolle, oli kuivunut lähes kokonaan. Ne 
paikat joihin vettä on jäänyt on sammaloitunut voimakkaasti. Kun seuraavat sateet 
tulee, ja vesi alkaa virtaamaan purossa, niin sammaleet lähtee, ja veden lammikko-
paikat puhdistuu. 

    Myös karhunvatukaksi sanottu marjapensas oli kasvattanut marjoja, mutta ne ei 
olleet vielä kovin suuria, ja lisäksi olivat raakoja. Wikipedia kertoo karhunvatukoita 
olevan monia lajeja ja lajikkeita. Tästä lajista mikä Teneriffalla kasvaa ei ole meillä 
mitään tietoa. Seuraava haasteemme on sitten etsiä tälle lajikkeelle virallinen ja oikea 
nimi. Pari kypsemmän näköistä marjaa löydettiin, mutta jätimme ne vielä kypsymään, 
ja odottamaan seuraavaa retkeämme, joka on loppukuun puolella. 

    Paluumatkalla pysähdyimme kuvaamaan El Palmarista Teno Alton maisemiin läh-
tevän polun uusia opasteita. Ne on merkitty EU:n retipolkudirektiivien mukaisesti. 
Merkinnässä on punaisia, keltaisia ja vihreitä reittejä. Punainen on runkoreitti, ja voi 
olla pituudeltaan satoja kilometrejä. Keltainen on alueellinen, ja pituus voi olla muu-
tamia kymmeniä kilometrejä. Vihreät on paikallispolkuja ja pituus muutama kilometri. 
EL Palmarissa on uudet keltaiset merkit, ja siihen on merkitty polun numero, ja väli-
matka seuraavaan etappiin. Hyvä ja selkeä merkki. 

    La Palmalla oli info pisteessä maksutta jaossa karttoja joihin oli merkitty kaikki saa-
ren polut, ja ne oli merkitty em. kolmella värillä. Nyt on etsittävä Teneriffalta toimisto 
josta jaetaan karttoja joihin on merkitty saaren koko polkuverkosto väreineen. Jon-
kinlainen luettelo Teneriffalla on poluista oltava, koska El Palmarista Teno Altoon 
johtava polku on numero PR TF-57 

  
la. 02.06. Perjantai iltana alkoi Fiesta en honor a San Telmo. Eilen oli paljon ohjelmaa ja erilai-

sia tapahtumia rannassa. Oli onkikilpailuja, valokuvanäyttelyitä, erilaisia vesikilpai-
luja, ja tietenkin välillä hieman ilotulitusta. Juhla loppuu sunnuntaina illalla, joten kun 
huomenna palaamme barranco Infiernosta, niin kerkeämme näkemään juhlan loppu-
huipennuksen. Ohjelmassa on merkitty huomisen päivän päätteeksi; Guateque y fin 
de fiesta, kekkerit ja juhlan lopetus. 

 



su. 03.06.  Tänään vietämme päivää tutustumalla Adejen maisemiin. Lähdemme pienellä suo-
malaisporukalla, Barranco Infiernoon. Minun ja Paulan lisäksi mukaan lähtee Heidi 
ja Jonna.  

    Kolmesta eri esitteestä kun katselin barrancon tietoja, niin jokainen kertoo matkan 
ja korkeuseron erilailla. Edestakainen matka-aika vaihtelee esitteissä 2:45 t. - 4:00 t. 
Korkeuserojakin löytyy 200, 300 ja 350 metriä. Jo on aika käydä ajat ja korkeudet 
itse mittaamassa. 

    GPS laite ei löytänyt satelliitteja, koska olimme niin syvässä rotkossa, mutta bar-
rancon esitteen mukaan korkeuseroa on n. 200M, ja pituutta n. 3200M. Me käytimme 
aikaa edestakaiseen matkaan 4 tuntia. Polku on eteläisessä rinteessä, ja kun yllä oli 
pilvetön taivas ja auringon paiste, niin reitillä oli todella lämmin. 

    Alkumatka kuljimme polttavassa auringonpaisteessa, mutta loppuosuudella polku 
oli puiden siimeksessä, joten kulkeminen oli vilpoista, ja miellyttävää. 

    Jonna ei ollut koskaan käynyt Americasin puolella, joten ajoimme Adejesta sinne. 
Kävelimme jonkin aika pitkin rantatietä. Yksi Americasin lämpömittareista näytti 
+41ºC , joten pieni uimatauko oli paikallaan. Muut mittarit tyytyivät vain +25ºC näyt-
töön. Uimareissun jälkeen palasimme Puertoon. Paluumatkalla totesimme yksimieli-
sesti että Puerto on bueno.  

  
ti. 05.06.  Keräsimme jälleen porukan ja läksimme viettämään päivää vuorostaan Teno Alton 

maisemiin. Kiersimme reitin El Palmar - Teno Alto - La Tabaiba - El Palmar. Käy-
timme siihen aikaa n. 5 tuntia. Läksimme aamulla aikaisin, joten palasimme Puertoon 
jo iltapäivällä kolmen paikkeilla. Sää suosi hyvin, jos ei oteta huomioon tuulta joka 
lähes aina puhaltaa La Tabaiban kohdalla. 

    Teno Alton kylää saakka on uudet polkumerkit paikoillaan, mutta siihen ne sitten 
loppuivat. Baarin seinässä oli kylläkin uusi kartta johon on merkitty sen alueen kaikki 
polut ja niiden uudet numerot. 

  
la. 09.06.  Menimme Calderaan 8:45 bussilla, ja kiersimme "Urkupillivuoren reitin". Olen aikai-

semmin yrittänyt kahteen kertaan kiertää samaista reittiä, mutta molemmilla kerroilla 
sade on estänyt sen. 

    Nyt oli tarkoitus kiertää reitti samalla porukalla kun tiistain Teno Alton reitti, mutta 
Manu ei työkiireiden vuoksi päässyt mukaan. Esko ja Sirkku ovat kiertäneet samai-
sen reitin useampaan kertaa, joten polku oli jo heille tuttu, mutta meille ennen koke-
maton. Polku kierteli todella hienoissa maisemissa. Kanarian kistukset, Kultapauni-
kot ja Kanarian kutapurjeet reunustivat polkua lähes koko matkalla. 

    Kiertämisen arvoinen reitti, jos vaan korkeat paikat ja jyrkänteen ei tuota minkään-
laista kammoa. 

  
su. 10.06.  Koko päivän lapset ja hieman isommatkin taiteilivat erivärisestä hiekasta ja havun 

neulasista taideteoksia Puerton kaduille. Kaikki kuvat liittyivät jotenkin kirkkoon tai 
illan juhlaan. Samantapaisia kuvia olemme jo nähneet aikaisemmin Orotavassa. Nyt 
näimme hiekkakuvia ensimmäisen kerran Puertossa. Illalla katselimme vielä kun 
nuoret lapset kulkivat pienessä kulkueessa, pitkin katuja joihin ne taideteokset oli 
päivän aikana tehty. 

 
ma. 11.06.  Virallisten asioiden hoito jatkui tänä. Kävimme Santa Cruzissa ilmoittamassa ajokort-

timme espanjan ajokorttirekisteriin. Se on varotoimenpide, sillä jos me hukkaamme 
korttimme tai se varastetaan jossain tilanteessa, niin emme saa mistään uuta korttia. 
Kun emme ole suomessa enää kirjoilla, niin suomi ei toimita meille uutta korttia. Ilman 
rekisteröintiä espanjan ajokorttitoimistolla ei ole tietoa meidän korteista, joten sekään 
ei voisi meille kortti toimittaa. Ainut mahdollisuus saada uusi kortti olisi autokoulun 
meno. Nyt kuitenkin kun olemme kortin rekisteröineen, niin meillä on jonkinlainen 
mahdollisuus tarvittaessa saada uusi kortti. 



    Samalla reissulla kävin hakemassa luvat Teiden toimistosta. Olen menossa 19.06. 
Paulan ja Manun kanssa kävellen Teidelle. 

  
ke. 13.06.  Kävimme katsomassa La Orotavassa kaupungintalon edustalle valmistunutta "ku-

vaa". Edellisvuosien tapaan se oli oikein taidokkaasti tehty. Kuvalla on aina joku 
teema, mutta nyt emme kuulleet käyntimme aikana mikä tämän vuoden teema on. 

    Kiertelimme myös Orotavan puutarhassa ja ihailimme sen kauniita kukkaistutuksia. 
Tässä puutarhassa olemme Paulan kanssa nähneet ensimmäisen kerran, että Pei-
konlehti kasvattaa hedelmän. Lisäksi olen kuulut, että se on vielä syötävä ja hyvän 
makuinen. 

   
to. 14.06.  Tänään oli se päivä, jolloin La Orotavassa kadut päällystetään kukkamatoin. Kä-

vimme eilen Orotavassa, joten tänään emme sinne lähteneet. Meillä on se puutarhan 
hoito, joten kävimme Punta Bravassa Loro Parquen yläpuolella kastelemassa Jussin 
kukat. Säännöllinen kastelu on tuottanut tulosta. Kukat kukkii ja voi oikein hyvin. 

    La Orotavan kukkamattoja rakennettiin päivä. Illalla katselimme telkkarista miten 
juhlakulkue eteni pitkin kukkaiskatuja, ja polki kaiken alleen. Lopuksi kulkue päätyi 
kaupungintalon edustalle, jonka kuviota olimme edellisenä päivänä kuvanneet. Sa-
toja ihmisiä saapui ja kulki hiekkakuvion päällä. Vaikka he aluksi kiertelivät kuvion 
reunoja, niin lopuksi oli suuren patsaan vuoro saapua torille. Patsasta oli kuljetta-
massa suuri määrä ihmisiä, joten siinä vaiheessa eriväriset hiekat alkoivat kulkueen 
jalkojen alla sekoittumaan ja kuvio pikkuhiljaa tuhoutui. 

    Tämän viikonlopun aikana La Orotavassa on joka päivälle jotain tapahtumaa. Lau-
antaina on jonkinlainen eläinten tapahtuma, mutta sitten sunnuntaina "romeria" kul-
kue, jota meidänkin on tarkoitus mennä katselemaan. 

  
su. 17.06.  Aurinko paistaa puolipilviseltä taivaalta kuumasti. Varjolämpötila +27ºC 
    Olemme hikoilleet kunnolla pari päivää. Eilen olimme uima-altaalla paistattele-

massa päivää. Laatoitus oli niin kuuma että siinä ei voinut kulkea paljain jaloin, vaan 
oli pakko pitää sandaaleja jalassa. Ne jotka erehtyivät paljain jaloin laatoitukselle tu-
livat sieltä pomppivin askelin pikaisesti pois.  

    Tänään olemme menossa La Orotavaan seuraamaan Romeriaa. Se on meille en-
simmäinen kerta, sillä ensimmäisenä kesänä (2005) emme edes tienneet moisesta 
juhlasta, ja viime kesän olimme suomessa. 

    Lähdimme Orotavaan 13:15 bussilla. Oroavan bussiasemalta kävelimme kohti kul-
kueen lähtöpaikkaa. Tarkoituksen etsiä hyvä paikka valokuvien ottoon. Kadun vie-
rustat oli jo paikkapaikoin lähes täytetty. Saavuimme kaupungin talon edustalle, ja 
päätimme jäädä siihen, koska siinä oli runsaasti tilaa. Samaisessa paikassa oli muu-
tama päivä sitten oikein hienot hiekkakuvat, ja nyt niistä ei ollut mitään jäljellä. Kaikki 
hiekka oli lakaistu pois. 

    Kulkueen alussa tuli muutama kameli ratsastajineen, ja niiden jälkeen alkoi tule-
maan härkien vetämiä vankkureita. Vankkureihin oli rakennettu jos jonkinlaista grilliä 
ja viinitynnyriä hanoineen. Pienet lapset jakoivat vaunuista banaaneja, keitettyjä ka-
nanmunia, ryppyperunoita, popcorneja, ym.. syötävää. Vaunujen perässä miehet gril-
lasivat lihapaloja, ja jakoivat niitä yleisölle. Myös viiniä kaadettiin ihmisille, joilla sattui 
olemaan oma lasi mukana. Laseja oli, sillä kulkueen edellä kulki myyjiä jotka möivät 
pieniä laseja jotka oli nahkaisessa kotelossa ja siinä oli myös niskaremmi, joten sitä 
pystyi kaulassa kantamaan. 

    Lämpimän päivän ja hienon kulkueen latisti hieman sade. Vettä tuli silleen tihutta-
malla, mutta ajan kanssa sekin hieman kasteli vaatteita, joten kaikki mahdolliset sa-
dekatokset oli viimeistä paikkaa myöten täynnä. 

    Me olimme nähneet tärkeimmän ja poistuimme ennen kun olisimme olleet aivan 
kunnolla kastuneita. 

  



to. 21.06.  Tiistaina kävimme Paulan ja Maunon kanssa kiipeämässä Teidelle. Lähdimme Puer-
tosta 8:15, koska lupaamme oli merkitty ajaksi 15-17, vaikka ilmoitin toiveen 13-15.  
Olimme lähtöpaikalla 9:20 ja Alta vistassa 12:15 Alta vistan maja oli vielä remontissa. 
Remontti oli aloitettu jo marras-joulukuussa. Meillä oli reilusti aikaa, joten kävimme 
menomatkalla Cueva del hielossa. Paula palasi hissin ylä-asemalta alas, ja hake-
maan autoa lähtöpaikalta. Me kiipesimme Maunon kanssa vielä huipulle, ja pala-
simme sitten hissillä alas. Nyt residentti korttimme kelpasi ja pääsimme alas 7 eurolla. 

    Olen monen kuullut sanovan että residenttikortista ei ole mitään hyötyä, mutta 
viime viikolla ostamamme pyykinpesukone oli residentille 85 euroa halvempi. Meri-
vesialtailla ja Puerton uima-altaalla saa myös hieman alennusta, mutta siellä vaadi-
taan kortin lisäksi asuinpaikkatodistus, koska alennus on vain Puerto de la Cruzin 
residenteille. 

    Muuten on viikko mennyt kaltereita raaputellessa. Olen poistanut 3 päivää ruostetta 
erään asunnon kaltereista. Täällä kaltereita on lähes jokaisessa ensimmäisen ker-
roksen huoneiston ikkunoissa. Tänään päästiin jo ruostesuojan levitykseen, mutta 
vielä jää maalattavaa viikonlopun jälkeenkin. Viikonloppuna juhlitaan Juhannusta ku-
ten suomessakin, mutta sillä erolla, että täällä juhla tapahtuu rannalla, ja ohjelmaan 
kuuluu että lähes jokainen käy meressä kastautumassa. Se Johannes kastajan kun-
niaksi, ja juhla jatkuu aamu, sillä monet baarit on auki aamu kahdeksaan. 

  
 la. 23.06. Puerto valmistautuu hiljalleen tulevan yön Juhannus juhlaan. Barranco de San Feli-

pen, Playa Jardinin, Punta Bravan ja Kalasataman rantaan on rakennettu useita ju-
hannuskokkoja. Puerton keskusta hiljenee, sillä lähes kaikki siirtyy rannalle. Kä-
vimme katselemassa miten rannalla valmistaudutaan tulevaa juhlaa varten. 

    Pitkin rantaa oli jo nyt varattu alueita. Varattu alue on merkitty erilaisilla kepeillä, 
soihduilla, kivillä tai tuotu suuri teltta katoksineen, tai pelkästään levitetty suuri pyyhe 
hiekalle. Mukana on syötävä ja juotavaa koko yöksi, sillä siellä ollaan sitten aamuun 
saakka. Yksi porukka oli raahannut myös suuret kovaäänislaitteet ja stereot rannalle. 
Emme saaneet selville sitä, että mistä niihin laitteisiin on vedetty sähkö, mutta ne 
kuitenkin toimi. Suuri esiintymislava on rakennettu Barrancco San Felipen kohdalle, 
ja siellä oli äänilaitteiden testaus parhaillaan menossa. Illan ja yön esiintyjistä emme 
tiedä, mutta lystin maksaja on varmaan paikallinen pankki, sillä oli siellä mainokset 
sen verran hyvin laitettu näkyville. 

    Myös me olemme varautuneet juhlan viettoon. Tänään on kulunut 28 vuotta siitä 
kun meidät vihittiin Muhoksen kirkossa. Olemme varanneet pullollisen Cavaa ja me-
nemme illalla ystäviemme kanssa rantaan tätä päivää asiaan kuuluvalla tavalla juh-
limaan. 

  
su. 24.06.  Me kävimme illalla katselemassa paikallisten juhlintaa. Rannalle oli kuljetettu mitä 

ihmeellisempiä rakennelmia. Kaikenlaista ruoanvalmistusta oli nähtävillä. Oli raken-
nettu seisovia pöytiä, jotka oli lastattu täyteen kaikenlaista syötävää, ja oli myös ra-
kennettu omia baaritiskejä, joka taas oli notkollaan kaikenlaista juotavaa. Teneriffalai-
silta ei puutu innostusta ja mielikuvitusta, kun lähdetään viettämään yötä rannalle. 
He kantavat 2-3 kylmälaukulla rannalle lähes jääkaapillisen ruokaa ja juomaa.  

    Olemme lupautuneet kastelemaan Jussin puutarhaa siihen saakka kunnes läh-
demme käymään suomessa. Tänään oli kastelun aika, joten menimme kastelumaan 
kukkia kalasataman ja Playa Jardinin kautta. Samalla katselimme miten ranta on sel-
vinnyt yöllisestä juhlasta. 

    Lähdimme liikkeelle hieman jälkeen yhden, ja kalasatamassa juhlat jatkuivat edel-
leen. 2-3 suurta vuohilaumaa oli tuotu satamaan. Yksi oli rannassa, ja pari laumaa 
aallonmurtajan vieressä. Ihmiset oli tullut satamaan astioiden kanssa ostamaan vuo-
henmaitoa. Orkesteri soitteli esiintymislavalla ja erilaiset ruoka-annokset kävivät hy-
vin kaupaksi. 



    Playa Jardinin ranta oli palannut lähes normaaliin päivärytmiin. Rannalla kokot oli-
vat hiillostuneet, ja vain Punta Bravan kokko savusi hieman. Esiintymislavat oli pu-
rettu ja loppuja esiintymislavan osia kasattiin pois vietäväksi. 

  
la. 30.06.  Sää on pysynyt puolipilvisenä, tai pilvisenä. Lämpötila on ollut reilusti yli 20 asteen, 

mutta suoranaista paistetta ei ole ollut. 
    Viikko on vierähtänyt maalaushommien merkeissä. Paikallisten maalien kanssa on 

ollut opettelemista, sillä jokainen maalimerkki tuntuu tarvitsevan kauppiaan mukaan 
omat ohenteensa. Ruskeaa maalia jolla ikkunakalterit maalataan, löytyi kaupasta 
vain yhtä merkkiä. joten vaihtoehdot valinnan suhteen oli vähissä. Maali jota löytyi on 
parasta ruiskulla maalattuna, joten sen kuivuminen on nopeaa. Kun maalataan pens-
selillä on maalin levittämisen tapahduttava ripeästi. 

    Retkeilyissä on nyt ollut maalaushommien takia hieman taukoa, mutta käymme 
vielä ennen suomeen lähtöä ainakin Chamorcassa ja Guajaralla. Guajaran reitti on 
tarkoitus tehdä niin päin että kiipeämme ylös eturinnettä, ja tulemme alas takakautta.  

    Juhannuksen jälkeen on Puertossa ollut rauhallista ja hiljaista. Kuun vaihtuessa 
päästää heinäkuun puolelle ja täällä se tietää sitä että alkaa juhlien aika. Suurimpana 
tapahtumana elokuussa taitaa olla Fiesta de pescadores, jolloin kalasatamaan ke-
rääntyy jälleen väkeä enemmän kun mihinkään muuhun tapahtumaan. 

 
 
Heinäkuu 2007 
 
su. 01.07.  Mekin pääsemme tänään nauttimaan auringonpaisteesta, ainakin aamupäivällä. 

Täällä on ollut sellaista pilvistä tai puolipilvistä useamman viikon, mutta nyt  paistaa 
pilvettömältä taivaalta. 

    Formulaa seuraamme silloin kun siihen on tilaisuus. Tänään oli sellainen päivä että 
pääsimme sitä katselemaan. Aamupäivän loikoilimme uima-altaalla. Kävimme katso-
massa välillä formulat ja palasimme uima-altaalle. 

    Espanjassa 5 kanava näyttää Formulat. Selostajat ovat kuitenkin äänessä lähes 
koko ajan, jopa silloin kun lehdistötilaisuudessa mahdollisesti oleva suomalaiskuljet-
taja kertoo kommenttinsa omalla äidinkielellään. Koskaan emme kuule mitä suoma-
laiskuski sanoo. Onneksi täällä ei ole TV lupamaksuja, sillä yleisesti ottaen ohjelmis-
ton taso on heikko. Suomessa tottui ohjelmiin joita jaksoi seurata. Jos sattuu tule-
maan joku parempi elokuva, niin mainoskatkot on niin pitkiä, että joskus jopa unoh-
taa, että mikä elokuva on menossa.  

    Kevään aikana olemme seuranneet kaupungilla monen uuden "firman" syntyä. Sil-
loin tällöin ilmestyy johonkin huoneistoon ryhmä työmiehiä, ja alkaa purkamaan be-
tonirakenteita. Ensin heiluu leka muutaman päivän ja sitten aletaan rakentamaan 
uutta. Ainakin yksi uusi ravintola on avattu, ja muutamia baareja. Juhannuksen tie-
noilla avattiin Intialaistyylinen ravintola, joten intialaisen ruoan ystäville on uusi ruo-
kapaikka. 

    Baareja on tullut lisää useita. Belairia vastapäätä (näkyy livekameran kuvassa) oli 
ennen konditoria Fresa y Nata. Se on saanut uudet omistajat ja hieman uutta ilmettä. 
On nyt baari, jossa mahdollista pelata biljardia, vaikkakin pelaamiseen siinä on aika 
pienet tilat, sillä baari ei ole kovin suuri. Calle Zamorran alussa, Plaza  Constituzion 
kohdalla (myös Belairin vieressä) oli myös jonkinlainen konditoria, mutta siihenkin on 
tullut baari. Cafeteria El Mojito. Sieltä saa aamulla tuoreet vastaleivotut patongit, jo-
ten minä olen ollut siellä monesti aamun ensimmäisiä asiakkaita.  

 
ke. 04.07.  Viikko on kulunut erilaisten asioiden hoidossa. Eilinen aamu meni Santa Cruzissa ja 

IKEAssa. Pitää suunnitella jo syksyn keittiöremonttia, joka alkaa syksyllä heti kun 
palaamme suomesta. 



    Myös valmistautuminen suomen matkaan on alkanut. Minä joka en ole pukuihmi-
nen olen käynyt ostamassa itselleni puvun. Olemmehan menossa/tulossa suomeen 
poikamme Antin häihin, joita juhlitaan 28.07. Itse vihkiminen tapahtuu Muhoksen kir-
kossa, ja hääjuhlaa vietämme Merilän kartanossa Utajärvellä. 

    Puvun ostaminen onnistui La Orotavassa heti toisessa liikkeessä. Minulla on yleen-
säkin vaikeuksia löytää sopivia takkeja/puseroita, koska lähes kaikki on hihoista ly-
hyitä. Ensimmäisen sovitukseen löytyi heti takki joka oli sopivankokoinen ja hihapi-
tuuskin oli kohdallaan, mutta housut hieman pitkät ja vyötäröltä aika paljon suuret. 
Asia ei tuottanut kauppiaalle minkään laista ongelmaa. Hän vei ylläni olevaan takkiin 
kuuluvat housut pois ja toi pienemmät housut jostain toisesta parista, ja asia oli siinä. 
Lahkeiden pituutta pitää hieman tarkistaa suomessa, sillä kengät on vielä ostamatta.  

    Iltapäivällä läksimme La Lagunan sairaalaan luovuttamaan verta. Paula ensikerta-
laisena, ja minä yli 50 kertaa luovuttaneena. Täällä on tapana, että jos joutuu sairaa-
lassa johonkin operaatioon, niin pitää hankkia kaksi verenluovuttajaa täydentämään 
sairaalan veripankkia. Veren ei tarvitse olla samaa veriryhmää, joten me päätimme 
lähteä. 

    Saavuttuamme sairaalan oli ilmoittautumisen aika. Heti alkuun satuimme sinne 
vuoronvaihdon aikaan, joten odottelimme siinä aluksi n. 10 min. Vuoron vaihduttua 
pääsimme asiaan, ja siinä paljastui että olemme suomalaisia, joten paikallinen hoitaja 
tokaisi että se tuottaa ongelmia. Mukanamme oli kuitenkin tulkki joka sanoi että ei ole 
mitään ongelmaa, koska hän tulkaa tarvittavat asiat. Meiltä käytin kahteen eri kertaa 
kysymässä, että olemmeko syöneet. Ilmeisesti tyhjällä vatsalla ei saa tulla luovutuk-
seen. Jälleen odottelimme hetken ja sitten saimme kaavakkeet jotka pitää täyttää. 
Kaavake oli samantapainen joka täytetään myös suomessa ennen luovutusta. Vii-
meisellä rivillä kysyttiin SIDAsta, ja asian ymmärtämisestä. Tietenkään emme ym-
märtänee mitä, koko lyhenne tarkoittaa. Meillä sama asia kirjoitetaan AIDS. Nyt 
aloimme ymmärtää. Olimme jälleen hämillämme, siitä että miksi espanjalaiset kään-
tää nuo kansainvälisen lyhenteen kirjaimet eri järjestykseen, kun muu maailma. 

    Joidenkin minuuttien odottelun jälkeen minä pääsin luovutuspaikalle. Huomasin 
mennessäni että näin suuren sairaalan verenluovutuspisteessä on ainoastaan kolme 
luovutuspaikkaa, ja pari työntekijää. Asetuin pitkäkseni, ja jäin jälleen odottamaan. 
Odottelu johtui siitä, että viereisellä lavitsalla olleen luovuttajan kanssa oli ollut jotain 
komplikaatioita, ja hänet jouduttiin siirtämään toiselle osastolle lepäämään. 

    Viimein saapui paikalle hoitaja joka pyysi hengittämään sisään nenän kautta, ja 
työnsi neulan lähes huomaamatta käsivarteeni, ja veri alkoi siirtymään pussiin. Paula 
pääsi luovuttamaan omaa vertaan, heti kun seuraava luovutus paikka tyhjeni. Itse 
luovutus tapahtuma on samanlainen täällä kun suomessakin. 

    Luovutuspaikalta poistuessamme meille annettiin laput joilla saa sairaalan kahvi-
osta sämpylää, kahvia, mehut tai jotain muuta vastaavaa. 

    Monesti ole suomessa SPRn luovutuspaikalla ollut ja koskaan ei veren luovuttami-
nen ole ollut näin hidasta toimintaa. Ei siinä mitään, me olemme jo tottuneet tähän 
tahtiin joten odottelu ei tuota mitään ongelmaa. En varmaankaan veikkaa paljoa pie-
leen, jos sanon, että samaisessa ajassa suomessa olisi kolmella luovutuspaikalla 
luovuttanut verta n. 9-12 ihmistä. 

 
to. 05.07  Tänään oli vuorossa kenkien ostaminen. Jos on ollut hihojen kanssa ongelmia, niin 

tahtoo ongelmia olla myös kenkien oston kanssa. Minun jalkani on sen verran le-
veämpää sorttia, että nämä kenkä mallit täällä ei meinaa sopia jalkaani. La Orotavan 
kaupoista ei sopivia löytynyt. Sitkeys tuotti tulosta, sillä ne sopivat löytyi Puertosta 
lähes kotinurkalta. Nyt oli sopiva malli, joten alkoi sopivan koon löytyminen. Myyjä oli 
sitkeä, ja monen laatikon jälkeen löysi sopivan numeron. Nyt oli oikein nahkapohjai-
set kengät, mutta hinta niin korkea (89€) Päätimme jättää ne. Myyjä siitä kehumaan 
suomalaisia turisteja, kuin ne on hyviä ja kivoja. Paula siihen että ei me olla turisteja, 



me asumme täällä. Enempää ei tarvittu. Hinta tipahti 55 euroon, ja sillä ne vaihtoi 
heti omistajaa. 

    Olemme saanet järjestetyksi asunnollemme "talkkarin". Hän on luvannut pitää ko-
timme kunnossa ja huolehtia myös siitä, että nettiyhteyteni ja web-camera on päällä 
päiväaikaan. Tietenkin koneen käynnistäminen ja sammuttaminen päivittäin tapah-
tuu hänen omien aikojensa mukaisessa aikataulussa. 

    Tänään kuulin että kalastajien juhla jossa patsaita käytetään merellä ja kierrätetään 
ympäri kaupunkia, on vasta 16.07., joten se jää meiltä tänä kesänä näkemättä. 

 
ke. 11.07.  Kävijälaskuri jonka laitoimme sivustollemme 03.08.2005 näytti tänään 11.07.07 klo. 

14:21 50000 kävijän määrää. Tästä kiitämme ja syvään kumarramme kaikkia sivus-
tolla vierailleita. Nyt olemme vakuuttuneita siitä, että sivustomme ei ole niiden kaik-
kein turhimpien sivujen joukossa, joita netissä on. 

    Olemme asuneet täällä kaksi vuotta, joten katsomme tänään monia asioita hieman 
eri näkökulmasta, kun tänne tullessamme. Meille jokapäiväisiä asioita on sellaiset, 
joita täällä muutaman viikon lomaansa viettävät eivät ehkä noteeraa millään tavalla. 
Elämisemme ja asumisemme täällä tänään pyörii paljon näiden jokapäiväisten asioi-
den ympärillä, tai seassa, ja ne hoidetaan täällä omalla tavalla. Me hoidamme kaikki 
asiamme samoissa virastoissa, ja samoissa jonoissa jonottamalla, kun paikalliset 
asukkaat. Tämän mukana myös suhtautuminen Espanjalaisia ja Kanarialaisia koh-
taan on näiden kahden vuoden aikana on monessa asiassa hieman muuttunut, joten 
monessa asiassa pyrimme ajattelemaan asioita myös Teneriffalaisten ja ennen kaik-
kea Puertolaisesta näkökulmasta.. 

    Vaikka muutosta ajatusmaailmassamme on tapahtunut, niin pyrimme edelleen pi-
tämään sivustomme sellaisena että ne olisi  suomalaisesta näkökulmasta tehty, ja 
siten edelleen sivustolla kävijöitä kiinnostavia. 

 
 Kovasti kiitäen. Mikko ja Paula 
 Päivän kunniaksi läksin kiertämään Puertoa. Olihan sivustollani olevalla sivulla; Ku-

via Puertosta olevat kuvat jo puoli vuotta vanhoja, joten on aika ennen suomeen läh-
töä uudistaa sivu tuoreemmilla kuvilla. 

    Kiersin Puerton reittiä: Martianez ostoskeskus - Playa Martianez - San Telmo - Ka-
lasatama. Sieltä jatkoin Calle de Cruz Verdelle, jossa on kolme uutta ravintolaa. En-
tinen, Mi Vaca Y Yo on saanut uudet yrittäjät ja nyt nimeltään Mil Sabores. Tässä 
ravintolassa kävimme eilen viettämässä Heidin syntymäpäivä, 3 tuntia vierähti kivasti 
hyvä ruoan ja hyvien ystävien seurassa. Kaikki olivat tyytyväisiä saamiinsa ruokiin, 
joten kenenkään ei tarvinnut poistua pettyneenä. Kukaan meistä ei ollut vieraillut 
tässä paikassa entisen omistajan aikaan, joten vertailua ruoan suhteen ei voitu 
tehdä. 

    Tätä Mil Saboresia vastapäätä (samalla kadulla) on myös ravintola vaihtanut ni-
meä, ja on nyt Los Tulpanes, ja siitä hieman rannan suuntaa samalla kadulla on ra-
vintola nimeltään KAFKA. Niistä ei meillä kellään ole kokemusta. Keväällä koko katu 
sai uuden laatoituksen  joten nyt se on hyvässä kunnossa. 

    Sitten kiertelin Charcon kautta kotiin. Sää oli pilvinen joten osa kuvista hieman utui-
sia, mutta yritän tilannetta vielä ennen suomen matkaa korjata jos sää antaa siihen 
mahdollisuuden. 

    Myös kalastajien juhlapäivän valmistelu on kovassa vauhdissa. Kalasatamaan ra-
kennettu ulkoilmakappeli, jossa patsaita käytetään kääntämässä.  Monenlaisia mas-
toja ja pylväitä pystyteltiin, joihin sitten viriteltiin monenlaisia naruja joissa oli erilaisia 
viirejä ja lippuja. Taloja maalailtiin, ja kukkaistutuksia kunnostettiin. On tulossa niin 
suuri juhla, että kaikki haluaa paikkojen olevan tiistaihin mennessä kunnossa. 

   
 



to. 12.07.  Kolme päivää aikaa suomen matkaamme. Aamulla kävimme ensin kastelemassa 
Jussin puutarhassa kukat. Sen jälkeen kävimme La Veran Texacolla pesemässä au-
ton päältä ja sisältä, ja veimme sen talliin. 

    Meillä oli tuuria, kun saimme viime kuussa järjestetyksi autollemme tallipaikan. Be-
lairista kävelee tallille 10 min. joten se on melkein naapurissa. Siellä se on sisällä 
lukkojen takana joten sen säilymisestä ei tarvitse suomen matkan aikana huolta kan-
taa. 

    Me saimme auringon paistetta iltapäivälle, joten kävimme uusimassa hieman ku-
vauskierrosta, ja uusimme parikymmentä kuvaa puerton kuvien sivuille. 

    Illalla päätimme käydä Mariossa syömässä valkosipulipizzat. Tilasimme normaa-
listi ja pyysimme laittamaan lisäksi valkosipulia runsaasti. Kaikki tilauksemme merkit-
tiin oikein ylös. Kun pizzamme tuli, niin niissä ei edes tuoksunut valkosipuli. Ky-
syimme mihin se unohtui, niin tarjoilija sanoi, että siinä on valkosipuliöljyä. No sehän 
ei ole sama asia ollenkaan. siihen meille vastattiin että he ei koskaan laita valkosipu-
lia pizzaan muuten kun öljynä. Ei pizzassa mitään vikaa ollut, mutta valkosipulin ys-
tävän ei kannata mennä Charcolle pizzeria MARIO:on valkosipulipizzaa tilaamaan. 

   
pe. 13.07.  Perjantai ja 13 päivä. Täällä on tiistai ja 13 päivä se epäonnen päivä yhdistelmä. 

Minun päiväni meni ainakin ihan kivasti. Pääsin pitkästä aikaan käymään saunassa 
joten sain hieman esimakua tulevasta suomen matkasta. 

   
la. 14.07.  Eilen jatkoimme valkosipulipizzan metsästystä. Kävimme Pizzeria Napolitanassa 

Generalissimo kadulla. Siellä luultavasti jo päästiin hieman vakosipulin makuun. Yri-
timme haistella ja nuuskia pizzaa jotta erottaisimme edes hieman valkosipulin ma-
kua. Tulimme siihen tulokseen että niistä ehkä lähti heikko valkosipulin tuoksun. 
Saattoihan se olla myös kuvitelmaa.  

    Kun aikanaan kävimme lomilla näillä saarilla, niin erään rannan läheisyydessä oli 
valkosipulikanapaikka. Siellä grillattiin kanoja, ja niissä käytettiin valkosipulia niin että 
tuoksu leijaili monien metrien päähän kadulle. Tämä oli meidän mielestä oikea val-
kosipuliruokapaikka. 
 

    Laukut on pakattuna. Tilaa on laukkuihin varattu silleen että tulomatkalle jää yli-
määräistä tilaa, silla on tuotteita joita on pakko tuoda suomesta. Yksi niistä on si-
nappi. Meillä on kaapissa monen maalaista sinappia. On espanjalaista, on saksa-
laista ja on IKEAsta ostettua. Kaikki on väkevöitetty etikalla niin runsaasti, että se ei 
ole meidän makuun. AURAn sinappi oli talvella täällä kovasti suosittua ja kysyttyä. 
Toinen on tietenkin kahvi. 

    Lähtö on aamulla Belairista 5:40. Pohjoisen kenttä avataan kuudelta, ja lähtö on 
7:20. Suomessa ollaan aikataulun mukaan 23:49  

   
su. 15.07.  Lentomatkamme suomeen sisälsi kaksi välilaskua ja koneen vaihtoa. Matkaselvityk-

sessä laukkumme merkittiin Helsinkiin saakka, joten meidän ei tarvinnut niistä väli-
laskujen aikana huolehtia. Välilaskut oli Madridissa ja Amsterdamissa. Lentoaika 
kaikkineen odotteluineen ja välilaskuineen kesti n. 14 tuntia. Siihen sisältyy kellon 
siirtoa kaksi tuntia. Aikataulun oli merkitty lähtö Teneriffalta 7:20 ja laskeutuminen 
Helsinki-Vantaalle 23:49 paikallista aikaa. 

    Lähtö Teneriffalta myöhästyi heti puoli tuntia. Kone työnnettiin irti putkesta 7:50 ja 
liikkeelle lähtö tapahtui välittömästi. Kone laskeutui Madridin kentälle 11:15 paikal-
lista aikaa. Koneen rullaus terminaaliin kesti 10 min. KLM:n lennon operoi Air Europa, 
ja lentoon ei sisältynyt mitään tarjoilua. Ensimmäinen kellon siirto tehtiin täällä, joten 
siirsimme kelloja yhden tunnin eteenpäin. 

    Kävimme ilmoittautumassa Madridin lähtöselvityksessä, ja saimme koneeseen 
nousuliput loppumatkalle. Lento Amsterdamiin oli merkitty lähteväksi 17:00, joten 



meillä oli aikaa runsaasti. Kiertelimme Madridin kenttäterminaalia ja katselimme paik-
koja. Välillä käväisimme kahvilla ja lueskelimme lehtiä. Aika kului hiljalleen. 

    Lähtöajan lähestyessä lähdimme etsimään porttia C36 joka oli merkitty lippuihimme 
meidän lennon lähtöportiksi. Hetken kuluttua se muuttui portiksi C48. Me siirryimme 
uuden portin kohdalle odottelemaan. Portilla oli Ryan Airin kone joka näytti olevan 
myöhässä vaikka kuinka paljon, sillä se olisi jo pitänyt ilmoitustaulun mukaan lähteä 
jo. Porttiajan lähestyessä lähtöporttimme muutettiin jälleen. Nyt se muuttui C44 por-
tiksi. Ryan Airin kone oli edelleen portilla C48, joten se oli varmaan muutoksen syy. 

    KLM:n lento Madridista päästiin liikkeelle 17:20, eli parikymmentä minuuttia myö-
hässä. Lento sujui hienosti. Tällä lennolla hintaan sisältyi myös pieni sämpylä ja kah-
vitarjoilu, joten kahden tunnin lento sujui joutuisan tuntuisesti. Laskeutuminen Ams-
terdamin kentälle tapahtui 19:20. Kiitorata jolle kone laskeutui sijaitsi kaukana termi-
naalista, joten rullaus vei vielä aikaa n. 15 min. Terminaaliin saavuimme 17:35, eli 5 
min etuajassa. 

    Amsterdamissa oli vaihtoaikaa 40 min. ja se riitti oikein hyvin. Pääsimme konee-
seen vasta 20:00. Istuimme lähtöä odottelemassa rivillä 23, ja saimme seurata ikku-
nasta matkalaukkujen lastausta koneeseen. Tietenkin bongasimme toisen omista 
laukuistamme remmillä, sillä olimme merkinneet ne hyvin. Jäimme odottelemaan toi-
sen laukun tuloa, mutta sitä ei näkynyt. Odottelimme ja seurasimme tilannetta. Hen-
kilökunta näytti hakevan kärryistä jotain laukkua. Välillä laskivat papereista jotain 
merkintöjä ja jatkoivat etsimistä. Aikansa etsittyään luukku suljettiin ja lastausvaunu 
poistui koneen vierestä. Tässä vaiheessa aloimme jo aavistelemaan, että toimen 
matkalaukkumme on kadoksissa. Nyt alkoi miettiminen, että kumpi laukuistamme on 
kadoksissa. Olimme pakanneet Puertosta Antin ja Hannan häitä varten hankki-
mamme juhlavaatteet ja kengät toiseen laukkuun ja muut vaatteet toiseen. 

    Helsinkiin saavuimme 23:35, joten olimme hieman etuajassa. Me riensimme odot-
telemaan laukkuja jotta pääsemme tarkistamaan kumpi laukuistamme on jäänyt jo-
honkin. Aavistuksemme oli oikein. Remmille tuli vain yksi laukku, ja se oli juuri se 
jossa oli meidän normaalit matkavaatteet. Minun uusi puku kenkineen ja Paulan puku 
oli siinä puuttuvassa laukussa. 

    Kävimme tekemässä ilmoituksen kadonneesta matkalaukusta. Kun virkailija oli 
merkinnyt se tietokoneellensa, niin hän ilmoitti välittömästi, että se tulee huomenna 
iltapäivällä, ja se tuodaan sitten ilmoittamaanne osoitteeseen. Hieman epäilimme toi-
minnan nopeutta, mutta seuraavana päivänä kentältä soitettiin, ja laukku toimitettiin 
Leppävaaraan. 

    Seurasimme Madridissa moneen otteeseen matkatavaroiden käsittelyä, ja ihme-
tellä pitää, että niinkin paljon laukkuja tulee perille, ja vielä lähes ehyenä. Sen verran 
rajua kohtelua laukut monessa siirtokuormauksessa sai. Paljon (satoja) on särjettyjä, 
tai rikki menneitä laukkuja lentokentillä remmien vieressä, tai viereisessä huoneessa. 
Lentoyhtiöiden korvauksen ollessa sitä mitä se on, niin ei ole mikään ihme jos ne on 
jätetty siihen tarkoituksella, ja annettu vakuutusyhtiön huolehtia korvauksesta. 

   
ti 17.07. Eilisen päivän aikana hoitelimme hieman juoksevia asioita, ja järjestelin junalippuasi-

aani ojennukseen. Vapaalippu systeemit oli hieman muuttunut, joten joudun odotte-
lemaan uutta lippuani kolme viikkoa.  

 Iltapäivällä läksimme vierailulle Kotkaan. Äitini asuu Kotkan Karhulassa, ja tarkoituk-
semme on viettää siellä pari päivää. 

    Kotkassa oli meriaiheinen tapahtuma; The Tall Ships' Race www.tallshipsra-
ces.com joten meillä oli mahdollisuus käydä katselemassa maailman suurimpia pur-
jealuksia. Suurin aluksista oli venäläinen. Siitä mainittiin uutisissa, ja sanottiin että 
aluksella on pituutta n. 120 metriä. 

    Samalla reissulla kävimme tapaamassa satamassa Silviä. Silvi oli Paulan työkaveri 
Jorman baarissa viime talven aikana. Hän oli pestautunut laivaan tarjoilijaksi. Laiva 
kulki Suomen ja Viron väliä Kotkan kohdalta. 



 Palasimme Kotkasta puolen päivän paikkeilla. 
 
pe. 20.07. Illalla läksimme Tallinnaan. Helsinki Tallinna reitille on tullut uusi alus. Galaxy on 

meille uusi alus. Kun me asuimme Helsingissä, niin sitä alusta ei silloin ollut. 
   
la. 21.07. Kiertelimme Tallinnassa ostoksilla pari tuntia. Lopun satama-ajasta käytimme pais-

tatteluun laivan yläkannella. Kun lähdettiin liikkeelle, niin ajoviima alkoi sen verran 
tuntumaan, että siirryimme sisälle. Olemme kumpikin sairastelleet hieman romuskaa, 
ja haluamme varmistaa että olemme kunnossa kun Hannan ja Antin häät on. 

    Minun retkisuunnitelmani jatkui siten, että lähdin Muhoksella. Yöjunaan Helsingistä 
Ouluun oli varattu paikka. Tarkoituksena on tällä matkalla laittaa Antin saunaremontti 
alulle ja saada se siihen malliin että Antti voi sen sitten yksin viimeistellä. Paula jäi 
Helsinkiin ja tulee Muhokselle torstaina Hannan kanssa. He tulevat autolla ja tuovat 
äitini tullessa. 

   
su. 22.07. Antti oli minua Oulun asemalla vastassa. VR on lopettanut yöjunaliikenteen Helsin-

gistä Kouvolan ja Kajaanin kautta Ouluun, joten ainoa mahdollisuus päästä junalla 
Muhokselle on tulo Oulun kautta. 

    Kun aikaa on rajoitetusti, niin saunan vanhojen lauteiden ja paneelien purkaminen 
käynnistyi jo tänä iltana. Lauteet ja paneelit oli jo illalla siistissä pinossa pihalla. Alus-
rimoitukset katto ja seinäpaneelien alla oli kun eilen laitettu. Niin on pysyneet vedeltä 
suojassa hyvin, vaikka saunaa on käytetty todelle paljon, ja se on rakennettu 80 luvun 
alussa. 

    Illalla pääsin vielä nurmikon leikkaukseen. Antilla oli uusi ruohonleikkuri. Se oli oi-
kein isoilla pyörillä varustettu, joten sitä oli helppo ja kyvyt työnnellä. 

   
23.07.-27.07 Sauna projekti jatkuu. Lattia on purettu, ja laatat kannettu pihalle. Tar-

koituksemme on hieman korottaa lattia laskuja. Kyllä vesi on tähänkin saakka kai-
voon mennyt, mutta vastaisuudessa se menee paremmin. Korotusvalut on tarkoitus 
saada kuivumaan häiden ajaksi, jotta sitten päästää vesieristeiden laittoon häiden 
jälkeen. 

    Kiukaan alle on valettu 10 sentin korkuinen laatta. Uusi kiuas tulee ylemmäs, joten 
jouduimme tekemään hormiin uuden reiän. Lisäksi muuraamme seinän kiukaan ja 
lauteiden väliin, jotta saamme lauteet lähemmäksi kiuasta. 

   
la. 28.07. Tämä oli se päivä, jota varten tulimme tänä kesänä suomeen. Poikamme Antin ja 

hänen monivuotisen avopuolison, Hannan hääpäivä. He ovat asuneet yhdessä jo 7 
vuotta, ja tämä päivä oli heidän mielestä oikea päivä astua papin eteen ja saada 
liitollensa kirkon siunaus. 

    Vihkiminen tapahtui Muhoksen kirkossa. Tilaisuutta oli todistamassa hieman tois-
tasataa vierasta. Vihkitoimituksen jälkeen häitä juhlittiin Merilän kartanossa Utajär-
vellä. 

ma. 30.07. Aamulla oli vuorossa pienen väliseinän muuraaminen. Seinä muurattiin kiukaan ja 
lauteiden väliin, joten saadaan rakentaa lauteet lähemmäksi kiuasta, ja siten niistä 
voidaan tehdä leveämmät. Lattian kaadot oli jo saatu kohdalleen, joten nyt laitoimme 
lattiaan vielä tasoitteen. Tasoite ja seinä saa nyt kuivua melkein viikon, sillä Antti ja 
Hanna lähtivät Kuusamoon viiden päivän "häämatkalle". 

    Me puolestamme läksimme tapaamaan Teneriffan ystäviämme. Menimme Yli-Kii-
minkiin Sirun ja Hannun vieraiksi heidän uuteen asuntoon. Sinne saapuivat myös 
Sirkka ja Ahti Viiri, Rovaniemeltä. Me vietimme oikein mukavan muisteluillan. 

    Kuulimme uutisista, että Gran Canarialla ja Teneriffan pohjoisosissa raivoaa met-
säpaloja. Tuhansia ihmisiä on evakuoitu ja metsää on palanut suuria määriä. Metsät 
on saarten käyttöveden kannalta erittäin tärkeitä, joten ei niitä olisi yhtään varaa 



polttaa. Kuulin myös, että Gran Canarian palon olisi metsävartija sytyttänyt tahallaan. 
Toisesta en tiedä. 

   
ti. 31.07. Yli-Kiimingistä palasimme Oulun kautta. Kävimme hakemassa pari rullaa tapettia, 

sillä keskeneräiset remontit eivät odottele, vaan ne jatkuu heti juhlien jälkeen. 
    Minulla on tällä hetkellä neljä Skype kontaktia Puertoon, joten eiköhän tiedot pa-

losta tarkennu kunhan joku heistä saapuu koneen ääreen. 
    Kuulin että metsäpalot olisivat Teneriffalla ylhäällä La Orotovan ja Teiden välisellä 

metsäalueella, eli savut näkyy, kun katsoo Puertosta Pico del Teiden suuntaan.  
 
 
Elokuu 2007 
 
ke. 01.08.  Antin remontit jatkuu tapetointi hommilla. Saunan tasoitteet ja valut saa vielä kuivah-

taa muutaman päivän. 
 Olen saanut sähköpostia Puertosta, Teneriffalta. Posteissa kerrotaan metsäpaloista, 

ja on laitettu kuviakin mukaan. Mutta kun Telefonican yhteydet ei salli minun vastata 
posteihin, vaikka kuinka yritän. 

    Telefonican sähköpostiyhteys ole ainut joka täällä tökkii. Minun kännykkäni, jossa 
on Telefonican kortti ei suostu toimimaan ollenkaan suomalaisessa GSM verkos-
tossa. Voi niitä espanjalaisia jotka sattuvat eksymään lomallaan suomeen Telefo-
nican liittymällä varustettu kännykkä taskussa. Onneksi minulla on myös suomalai-
nen kännykkäliittymä sekä sähköpostiosoite mikko@retket.info Nämä toimii... 

  
la. 04.08. Torstaina kävimme Oulussa hakemassa tapetit makuuhuoneeseen. Pe. Jorma kävi 

Tuulin kanssa moikkaamassa. Olivat tulossa Oulusta ja kävivät Muhoksella moikkaa-
massa. Täältä jatkoivat matkaa Ranuan eläinpuistoon. 

    Remontit jatkuu saunassa ja makuuhuoneessa. Makuuhuoneen seinä on tapetoitu. 
Antti palaa illalla Kuusamosta, joten päästään aloittamaan eritelevyjen asennus sau-
nan seiniin. 

  
su. 05.08. Saunan eristelevyt on kiinnitetty seiniin, ja ensimmäinen kerros vesieristettä laitettu. 

Eristelevyt on alumiinipaperipintaisia, joten niiden asentaminen on joutuisaa ja help-
poa. Vesieristeen kuivuessa on muiden remonttien vuoro. Kahden huoneen remontin 
tekeminen yhtä aikaa on mahdollista, koska saunan työvaiheet vaatii välillä kuivatta-
mista. 

   
pe. 10.08. Antin ja Hannan makuuhuoneen remontti on listoitusta ja pientä maalausta vaille val-

mis. Laminaatin löytyminen teetti työtä. Halusimme huoneeseen samanlaisen lami-
naatin jota laitoimme viimekesänä yhteen huoneeseen. Lopuksi se löytyi Äimäraution 
K-raudasta. Laminaatin numero oli hieman muuttunut ja sen takia se teetti työtä. Nyt 
on kuitenkin saman värinen lattia, vaikka uuden levyn pinta on hieman erilainen. 

    Tänään on saunaremontissa laatoituspäivä, seinät ja lattia. Eilen olin odottele-
massa laattoja paikallisessa rakennustarvikekaupassa. Kuormaa ei kuitenkaan tullut, 
joten laatoitusta ei päästy eilen aloittamaan. Remontti aikamme käy vähiin, ja se tie-
tää sitä että loppu jää Antin tehtäväksi. 

    Me lähdemme ajelemaan Euraan viimeistään maanantaina. Reittimme kulkee Raa-
hen ja Porin kautta. Nyt olemme saaneet nauttia hienoista kesäpäivistä, joten toi-
vomme että niitä vielä riittää, jotta pääsemme nauttimaan Turajärven hienoista mai-
semista. 

   
su. 12.08. Tulimme suomeen 15.07 ja Muhokselle 20.07. Siitä asti olen ollut remontin teossa. 

Välissä juhlimme Antin ja Hannan häitä, ja sitten taas jatkoimme. Ylikiimingissä kä-
vimme mutkan, koska siellä lyhennettiin pukuni housujen lahkeita. 



    Kolme päivää on nyt laatoiteltu saunan seiniä. Työ alkaa olla loppusuoralla. Alim-
man laattarivin laittaminen vie vielä huomenna pari tuntia. Se on hidasta, sillä ne 
pitää mitata, ja leikata yksitellen. 

    Tällä suomen matkalla on ollut kiirettä. Sauna remontti on sitä vienyt suurimman 
osan. Viime kesänä ajelimme ympäri suomea n. 6000 km. Nyt menemme ja ase-
tumme Turajärven rantaan liki kahdeksi viikoksi. 

    Matkaamme jatkamme seuraavan suunnitelman mukaisesti. Huomenna ma.iltapäi-
vällä Tyrnävälle. Tyrnävältä tiistaina Raaheen. Ke. 15.07 Raahesta Porin kautta Eu-
raan. mökki meidän käytössä 15.-31.8. 

    Turajärvellä vietämme aikaamme sään mukaan. Jos paistaa niin hyvä. Jos taas 
sataa, niin sellaiselle päivälle keksimme jotain uutta ohjelmaa. Euran ympäristössä 
on varmaan monia mielenkiintoisia paikkoja, joissa voimme käydä päiväämme viet-
tämässä. 

 
    Espooseen palamme 30.08. Meillä on pääkaupunkiseudulla muutama tapaaminen 

ja joitakin ostoksia pitää vielä tehdä ennen laukkujen pakkaamista. 
   
ma. 13.08. Antin ja Hannan häät on juhlittu ja remonttia on tehty lähes joka päivä. Tänään jat-

koimme suomen matkaamme. Ajoimme veljeni luokse Tyrnävälle. Tähän iltaan sattui 
kova ukkosmyrsky ja voimakasta salamointia. Tyrnävän palokunta lähti liikkeelle pa-
riin otteeseen, joten jotain se myrsky sai aikaan. Täällä vietimme yhden yön. 

   
ti. 14.08. Tyrnävältä jatkoimme matkaa Raaheen. Vilpunlaaksossa oli ohjelmassa kalan sa-

vustusta, grillaamista ja sulkapallon "pelaamista". 
   
ke. 15.08. Matkamme jatkui kohti Euraa. Läksimme Raahesta klo. 8:10 Ajoimme 8-tietä Porin 

kautta Euraan. Kun olimme ajaneet noin kaksi tuntia alkoi Peugeotin pakoputki ään-
tämään siihen malliin, että kaikki ei ollut kunnossa. Ajoimme Kokkolaan etsimään 
paikkaa jossa voisimme korjauttaa sen. Löysimme katsastuskonttorin. Kävin sieltä 
kysymässä paikkaa jossa saa putkia korjataan. Saimme tarvittavan osoitteen ja syö-
timme sen navigaattoriin. Puoli yhdeltätoista ajoimme auton halliin. Auton ylösnosto 
paljasti, että putki oli lähes irti poikki heti katalysaattorin takaa. Autoon uusittiin putki 
katalysaattorin ja äänenvaimentimen väliin. Lisäksi asentaja teki uuden putken myös 
katalysaattorin etupuolelle. O Määttäsen korjaamo Herman Renlundin kadulla Kok-
kolassa on täyden palvelun pakoputki korjaamo, sillä heillä on laitteet joilla tehdään 
ja taivutellaan sellainen putki jota ei varastosta löydy. Puolen tunnin kuluttua oli auto 
jälleen ajettavassa kunnossa. Syötimme navigaattoriin Euran osoitteen, ja matka jat-
kui. Eurassa ajoimme suoraan Turajärvelle tapaamaan ystäviämme ja henkilöitä 
jotka ovat meille vuokranneet oman mökkinsä. Kävimme Eurajoella kaupassa täy-
dentämässä ruokavarastomme, ja asetuimme taloksi. Nyt alkoi se aika suomen mat-
kastamme, johon sisältyy vain lomailua. 

   
to. 16.08. Tälle päivälle on luvattu iltapäivälle sadetta ja ukkosta. Olemme varautuneet siihen 

joten meillä on sellaisille päiville varasuunnitelma. Iltapäivällä sadetta myös tuli, ja 
välillä todella rajusti. 

   
pe. 17.08. Aamulla heräsimme 8:30. Kuisti oli aivan märkä ja pöytäliinat vain puoliksi paikallaan, 

sekä kukkavaasi nurin. Yöllä oli satanut ja myrskynnyt reippaasti. Me olimme nukku-
neet niin sikeästi, että emme tienneet mitään. Mökki on kaksi kerroksinen ja puiden 
suojassa, joten sateen ja tuulen äänet ei juurikaan sisälle kuulu. Hanna tuli illalla 19 
jälkeen. Me olimme Eurassa vastassa, sillä tien neuvominen mökille on hankalaa. 

   
la. 18.08. Mökki jonka vuokrasimme sijaitsee Euran ja Eurajoen rajan tuntumassa. Eurajoen 

puolella vietettiin tänään Eurajoki-päivää, joten me menimme katselemaan mitä siellä 



tapahtuu. Myyntikojuja ja esittelytelttoja oli parkkipaikat täynnä. Kari Salmelainen 
juonsi missi-kisoja. Tunnelma oli kuin markkinoilla. 

 
    Mökissä on savustuspönttö, mutta minun savustuskokemuksella, me tyydyimme 

valmiiseen kalaan ja ostimme suuren valmiiksi savustetun kirjolohen. Sään muutut-
tua tuliseksi me päätimme pysyä sisällä, joten kävimme lainaamassa Eijalta ja Mi-
kolta pari peliä. UNO kortit ja UPWORDS ristikkopeli on ollut ahkerassa käytössä. 

   
su. 19.08. Kolme päivää jatkunut tuuli hellitti sen verran että pääsimme järvelle hieman soute-

lemaan ja onkimaan. Päivä oli sään puolesta viikonlopun paras ja pääsimme nautti-
maan hienosta elokuun päivästä ja paistattelemaan hieman auringossa. Hanna ja 
Kimmo lähtivät kotiin illalla hieman jälkeen kuuden. 

   
ma. 20.08 12:30 olimme Eurassa linja-autoasemalla odottelemassa Sinikkaa, joka on Paulan 

entinen työkaveri. Sinikka tuli Turajärvelle pariksi päiväksi lomailemaan. Mikäs minun 
on ollessa, kun on kaksi hyvää kokkia ruokaa laittamassa. 

 
 Iltapäivällä soutelin katselemaan konetta joka niittää rantakaisloja Turajärven ran-

noista. 
    Viime kesänä kun olimme täällä, niin järvessä suoritettiin kunnostusohjelmatutki-

mus. Järveen laskettiin kahtena perättäisenä yönä kymmenen verkkoa. Jokaisessa 
verkoissa oli 4-5 n. viiden metrin osaa, ja jokaisessa osassa eri silmäkoko. Tutkimuk-
sen tarkoituksena oli selvittää järven kalakannan tila, ja tulosten perusteella suunni-
tella hoitotoimenpiteet joilla kalakantaa saadaan parannettua. minulle kerrottiin että 
tämänpäiväiset rantakaislojen niittämiset on seurausta viimekesäisestä tutkimuk-
sesta. 

    Illalla kun tuuli hellitti, niin kyhmyjoutsen pariskunta lähti töräytellen liikkeelle ruoan 
hakuun. Se majailee vastakkaisella rannalla. Mökissä on tehokas kiikari, jolla voimme 
joutsenten elämää seurailla turvallisen matkan päästä. 

   
ti. 21.08. Aamulla kaislanniittokone aloitti niittämisen saaren luoteisosassa. Siitä se sitten jat-

koi matkaansa pitkin länsirannikkoa samalla kaisloja niittäen. 
    Kyhmyjoutsen pariskunta poikasineen näyttäytyy päivittäin monen otteeseen. Poi-

kaset ovat tällä hetkellä vielä harmaita. Olimme kiikaroineet pariin otteeseen erästä 
suurta mustaa lintua, jota emme alussa tunnistaneet. Tänään se läheisellä kalliolla 
levitteli suuria siipiään auringon paisteessa. Samalla saimme tiedon, että lintu on me-
rimetso. 

    Sienimetsässä kiertelimme kolmisen tuntia, ja saaliina sen verran sieniä, että kyllä 
Sinikka niistä jonkinlaisen ruoan loihtii. 

   
ke. 22.08. Aamukävelyn teimme Eurajoen suuntaan. Menomatkalla hirvikärpäset yritti häiritä. 

Hieman ennen sähkölinjaa Paula huomasi kanttarelli ryppään. Muovikassi esiin ja 
sienet kassiin. Kanttarellejä löytyi n. 1-1,5 litraa. 

   
to. 23.08. Aamupäivän lueskelimme lehtiä. Tämän vuotiset Mikro Bitit ja Tietokonelehdet on 

tulleet tutuiksi. Paljon on uusia asiota ja pikkusoftia jotka pitää tutkia kunhan pääs-
tään kotiin. Iltapäivän soutelimme järvellä. Kävimme järven toisessa päässä Kausella 
katselemassa Antin lähettämiä saunaprojektikuvia. Paluumatkalla annoimme tuulen 
viedä venettä, ja me nautimme aurinkoisesta kesäpäivästä. Paluumatkaan kului ai-
kaa yli 2 tuntia. Säätiedotus kertoi että nyt on kesän viimeinen hellepäivä, joten me 
otimme siitä kaiken irti. 

   
pe. 24.08. Aamupäivällä taivas Turajärven yllä oli puolipilvinen, ja lämpötila huomattavasti 

alempi kun muina aamuinna. Puolen päivän aikaan aurinko näyttäytyi ja lämpötila 



kohosi heti muutaman asteen. Viikonloppuna täällä vietetään Venetsialaisia. Ky-
seessä on jonkinlainen kesämökkikauden päätösjuhla. Viime kesänä lähdimme suo-
mesta hieman ennen em. ajankohtaa, mutta nyt me pääsemme näkemään millaisilla 
nuotiotulilla ja kynttilöillä Turajärven yötä valaistaan.  

   
la. 25.08. Venetsialaiset. Eilisen ja tämän päivän olivat mökkiläiset rakennellleet erilaisia nuo-

tioita ja kokkoja. Mekin ostimme kynttilöitä, jotka sitten illalla sytytimme ja laitoimme 
laiturille. Siinä ne paloivat hieman yli puolen yön. Yöllä kuutamon valaisemalla jär-
vellä liikkui useita veneitä. Monet mökkiläiset olivat lähteneet katselemaan rantatulia 
veneestä käsin. Meille Venetsialisten vietto on jokseenkin uusi juttu. Siellä missä me 
olemme aikaisemmin asuneet, ei ole Venetsialaisia vietetty. Ensimmäisen kerran 
kuulimme asiasta joitakin vuosia sitten Raahessa. Uutta asiassa oli meille se, että 
tapahtumaa ilotulitettiin. Raketteja lenteli Turajärven yllä meidän mielestä runsaasti.  

   
ti. 28.08. Paula kävi tänään kampaajalla. Eijalla on kampaamo Eurassa, ja hän värjäsi ja leik-

kasi Paulan hiukset siihen malliin, että nyt voimme palata katuvalojen valaisemalle 
alueelle. Iltapäivällä siivosimme mökin luovutuskuntoon, sillä meidän lomamme Tu-
rajärvellä on viimeistä edellisessä päivässä. 

   
ke. 29.08. Turajärven mökkiloma lyheni alkuperäisestä suunnitelmasta pari päivää. Meillä on 

paljon asioita ja ostoksia hoidettavana ennen lähtöä. Lisäksi on tapaamisia viime tal-
ven retkeläisten kanssa. Tänään ajoimme Naantaliin moikkaamaan Paulan veljeä.  

   
to. 30.08. Joukon lähdettyä työhän, me suuntasimme pikku Peugeotin keulan kohti Espoon 

Leppäväärää. Leppävaaraan saavuimme hieman jälkeen kymmenen. Suomikierros 
on tältä kesältä tehty, ja nyt on vuorossa Teneriffalle vietävien tarvikkeiden hankinta. 

    Hanna meille lainaama Peugeut 206 on hoitanut tehtävänsä moitteetta. Ainahan 
auto jotain huoltoa tarvii, ja nyt ne remontit sattui meidän kohdalle.  

   
pe. 31.08. Olemme hankkineet sellaisia tarvikkeita, joita Puertosta on vaikea löytää. Nyt ne on 

vielä saatava sopimaan matkalaukkuihin ja pysymään painorajojen sallimissa ra-
joissa. 

    Ilotulituksen SM on tänään Töölönlahden rannalla. Saattaa olla että käymme sitä 
katselemassa.  

 Ohjelma jolla teen kotisivujeni valikon on Puertossa kotikoneessa. Syyskuun muuta-
mat alkupäivät merkitsen tilapäisesti elokuun loppuun. Mitään erikoista ei ole näille 
loppupäiville tiedossa. Maanantai on pakkauspäivä, ja Tiistaina lähtö. Koneen lähtö-
aika Helsingistä on tiistaina 6:15. Aikataulun mukainen saapumisaika Puertoon on 
17:00. 

    WebCamerani on sanonut työsopimuksen irti ja lakannut toimimasta. Pääsen kor-
jaamaan vian vasta sitten kunhan olen kotona, joten siihen saakka se on nyt pois 
käytöstä. 

   
     
Syyskuu 2007 
 
ma. 03.09.  Viimeinen päivä suomen matkasta. 
 
 Alku lomasta, heinäkuun lopulla vietimme Muhoksella Antin ja Hannan häitä. Sitten 

meni pari viikkoa Antin ja Hannan saunan remontissa. Loppuaika lomasta vietettiin 
Turajärven rannalla Eurassa. Loppuloman paikasta kiitämme vieläkin Mikkoa ja Ei-
jaa, jotka olivat aktiivisesti meille lomapaikkaa Turajärven rannalta järjestämässä. 

 



 Kun on kesän suomalaisia kauppoja kierrellyt, niin on huomannut suuren eron tava-
ravalikoimien välillä. Joissakin kaupoissa tuntui että voi hitto, kun tuota ja tuota ei saa 
Teneriffalla. Suurimmat puutteet on Teneriffalla rakennustarvikkeissa. Kun pääsee 
kaupasta ulos, niin se asia unohtuu siihen. Huomenna, kun palaamme kotiin, niin 
parin päivän päästä olemme tottuneet paikallisiin valikoimiin, ja päästään suunnitte-
lemaan omaan kämppään keittiökaappi remonttia.  

    Joissakin tuotteiden laadussa on pieniä eroja, ja ne on suomen hyväksi. Hinnoissa 
ero taas on huomattava ja se on Teneriffan, ja Puerto de la Cruzin hyväksi. Tämä on 
kuuden viikon matkan aikana koettu monta monituista kertaa. 

    Kun olemme palanneet kotiin, niin ensimmäisen viikon tehtävämme on käydä tut-
kimassa metsäpalon aiheuttamat vahingot ja se, että onko metsäpalot tuhonneet 
meidän retkiohjelmaamme kuuluvia alueita. 

   
ti. 04.09.  Herätys aamulla 3:30 Taksin tilasimme valmiiksi edellisenä iltana. Se olikin jo hieman 

ennen neljää odottelemassa. Ulkomaan terminaaliin saavuimme hieman ennen viittä. 
   Koneemme lähti ajallaan. Lennot sujui seuraavasti.  Lähtö Helsingistä 6:15 ja tulo 

Amsterdamiin 7:22 (kelloa siirrettiin 1 tunti taaksepäin) Amsterdamista piti lähtä 10:00 
mutta kone lähti vasta 10:30 Kuitenkin saavuimme Madridiin muutaman minuutin etu-
ajassa 12:26 Laskeutumishetkellä oli aikalailla tuulta, sillä se nakkeli konetta laskeu-
tumisvaiheessa. Madridista kone lähti ajallaan 15:10 ja laskeutui Teneriffalle 16:42 
Jälleen etuajassa (18min). Tällää lennolla siirsimme jälleen kelloa tunnin. Kotona 
olimme 17:30. 

    Suomessa tekemäni Taxfree ostosten palautukset jäi lähtiessä saamatta, koska 
Helsinki-Vantaaan kentällä palautuspiste avaa ovensa vasta 6:00. Amsterdamissa 
palautus piste olisi ollut sellaisella alueella, että olisimme joutuneet poistuimaan 
Schengen-alueelta, joten päätimme hakea ne Santa Cruzista. 

   
to. 06.09.  Olimme kuulleet puhuttavan paljon metsäpalon tekemistä tuhoista Santiago del 

Teidessä, Mascassa ja Buenavista del Nortessa, joten läksimme Paulan kanssa kat-
somaan mitä siellä oli palanut. Mukaan pyysimme Timpan ja Jonnan. 

    Päätimme kiertää reitin; Puertosta Icodin ja El Tanquen kautta Santiago del 
Teideen, ja sieltä Mascan, Buenavista del Norten ja Garachicon kautta takaisin Pu-
ertoon. 

 
    Ensimmäiset palon jäljet näimme Icodin kohdalla, kun katsoimme kohti Teideä. Yl-

häällä metsät näkyi ruskeina niistä osin mistä puut oli palaneet. Seuraavat suurem-
mat palonjäljet näkyi hieman ennen kun aloimme laskeutumaan Santiago del Teiden 
laaksoon. Ensimmäiset sellaiset jäljet joista jo voitiin päätellä paloalueen laajuutta oli 
kun aloimme laskeutumaan Santiago del Teiden laaksoon. Siellä näimme miten pal-
jon tuli on tehnyt tuhojaan sillä alueella. 

    Alkuvuodesta kävimme katselemassa miten laakson sadat mantelipuut kukkivat. 
Pitkin kevättä seurasimme manteleiden kehitystä puissa, ja nyt niistä on vain muistot 
jäljellä. En tiedä miten palon on vaikuttanut mantelipuihin, eli selviääkö ne siitä vai 
kuoleeko puut kokonaan. 

    Viljelysalueet laaksossa olivat vihreitä, eli näytti siltä että puusto on se joka on eni-
ten palosta kärsinyt. Ei ollut Santiago del Teiden laakso mukavan näköistä katselta-
vaa, kun sen on monesti nähnyt niin vehreänä ja kukkivana. 

    Kun läksimme laskeutumaan Mascaan, niin alkumatkasta ylhäällä oli jonkin verran 
palon jälkiä. Rotkon puoleinen alue tiestä oli mustunut ja siinä oli palaneita puita ja 
pensaita jonkin verran, mutta ei kovin runsaasti. Riittävästi niitä on kuitenkin ollut, 
koska jostain tuli on Mascaan tullut. Joko maata pitkin tai sitten kipinöinä vuoren yli. 

    Mascan kylässä tuli on tehnyt tuhojaan runsaammin. Ravintola jonka yhteydessä 
oli matkamuistomyymälä on kärsinyt palosta eniten. Sen ravintolaosa oli palanut ko-
konaan. Monen talon vieressä tuli on tehnyt tuhojaan, sillä useat taatelipalmut olivat 



rungoista aivan mustina. Muutama muukin talo on kärsinyt palosta. Rinne jossa Mas-
can barrancon polun alkuosa kiertelee, oli palanut perusteellisesti Siellä törötti vain 
palaneita taatelipalmuja. Maasto joka ennen oli kovasti risujen ja kuivuneiden lahtien 
peitossa oli nyt puhtaaksi palanut ja maa on mustan harmaata. 

     Paloja ei ole jääty suremaan, vaan korjaus työt on aloitettu heti. Taatelipalmuista 
on kylässä sahailtu palaneet oksat pois ja palosta kärsineitä paikkoja korjailtiin jo 
kovaa vauhtia. 

     Ei palo ainakaan Mascan suosiota ole vähentänyt yhtään, päin vastoin. Henkilö-
autoja ja busseja oli ruuhkaan asti liikkeellä. Ehkä monet lomalaiset haluaa nähdä ja 
kuvata palon jäljet, ennen kun ne on kokonaan korjattu. 

     Mascasta jatkoimme El Palmarin kautta Buenavista del Norteen. Kun pääsimme 
pois Mascan barrancco-alueelta, niin emme enää nähneet paloalueita. Myös ran-
nikko alue Buenavistasta Puertoon oli aluetta jossa me emme palaneita alueita näh-
neet.  

    Mascasta emme nähneet kovin pitkälle barrancon suuntaa, joten emme vielä tiedä 
miten pitkälle palo on rotkonsuuntaan jatkunut. Luulen että palolla ei ole vaikutusta 
ensi talven retkiin Mascan barrancossa. Ehkä alkumatka on hieman erinäköistä kas-
vustoltaan, mutta sekin saattaa syksyn aikana korjaantua, jos saadaan hieman vesi-
sateita. 

  
pe 07.09 Santa Cruzissa taxfree kuittien palautusta hakemassa. Ei saatu, koska toimipiste on 

lopetettu. Paluumatkalla kävimme IKEA:ssa tutkimassa keittiökaappien runkoja. Ovi-
vaihtoehdot on hieman suppeat, koska on vain muutamaa väriä. Me haluaisimme 
harmaat ovet, mutta niitä ei IKEAn valikoimissa ole. Ovijuttu on nyt sitten harkin-
nassa, mutta rungot otamme IKEAsta. 

  
ke 12.09 Pari päivää on ollut olevinaan hieman pilvistä. Lämpötila on kuitenkin korkea, 30 paik-

keilla. Viime viikon lämpötila pysytteli yli 30 asteen paremmalla puolella. Ne suoma-
laiset jotka ovat olleet tällä kesän kertoivat että sadetta ei ole tullut koko aikana. 

    Kaksi laajempaa ostoskierrosta on paluun jälkeen tehty. On laitettu omat päivittäis-
tavara varastot ajan tasalle, ja retkivarusteita on hieman uusittu sauvojen osalta. 

    Olemme yrittäneet pysytellä sisätiloissa tai ainakin varjon puolella, ja keittiöremon-
tin kunnollinen suunnittelu antaa siihen hyvän tilaisuuden. 

  
su. 16.09.  Keittiöremontti on menossa. Monta päivää juostiin suunnitelman kanssa IKEA:ssa, 

ja Leroy Merlinissä. Olen ladannut IKEA:n kotisivuilta ohjelman, jolla voi suunnitella 
keittiöremonttia, ja se laskee samalla kaapistolle hinnan. Suomen ja Teneriffan hinnat 
on IKEA:ssa aikalailla samaa luokkaa. Suurin ero on siinä, että täällä ei ole myyn-
nissä kaikkia ovimalleja ja leveyksiä. joita suomenkielinen suunnitteluohjelma käyt-
tää. Olemme joutuneet muuttamaan pari kertaa suunnitelmaa juuri ovimalliston 
vuoksi. Valitsemastamme ovimallista puuttuu kokonaan 50 cm leveä ovi. 

    Nyt kuitenkin on remonttí menossa, ja osa kaapeista on kasattu, ja odottaa seinälle 
asennusta, heti kun laatoitukset on tehty ja saumattu. Tätä nyt sitten jatkuu varmaan-
kin pari viikkoa. Keskiviikkona auton katsastus keskeyttää remontin pariksi tunniksi, 
mutta sitten se taas jatkuu. 

  
ke. 19.09. Automme on tullut siihen ikään että oli ensimmäisen katsastuksen aika. Menin kont-

torille hyvissä ajoin. Olin siellä 11:15 vaikka aika oli varattu 12:00. Luukulla minut 
palautettiin ulos odottelemaan, koska olin etuajassa. Kuitenkin 10 min kuluttua minut 
tultiin oikein pihalta saakka hakemaan, että nyt voi tulla. 

    Itse katsastus oli aivan samanlainen kun suomessa. Testitulokset merkattiin lomak-
keelle ruutuihin. Ruudut sutattiin tulosten mukaan kynällä mustiksi. Lopuksi katsas-
taja liimasi tuulilasin tarran, jossa vuosiluku 09 ja se tarkoittaa seuraavaa katsastus-
vuotta. Täällä on katsastuksen kanssa sama malli kun suomessakin. Uuden auton 



ensimmäinen katsastus on neljän vuoden kuluttua, ja toinen katsastus on siitä kah-
den vuoden kuluttua. Sen jälkeen joka vuosi. 

    Katsastuksen jälkeen mentiin takaisin toimistoon ja siellä katsastuslappu syötettiin 
koneeseen, joka luki sen optisesti, ja teki koneelle katsastuksesta merkinnät. Hieman 
muistutti suomalaista lottokupongin tarkastusta. Sitten toimistossa lyötiin rekisteriot-
teeseen leima. 

   
su. 23.09.  Perjantaina oli minun ensimmäinen saunareissu tälle syksylle. Xibana Parkin sauna 

oli lämmin jo edellisenä perjantaina, mutta silloin aikani meni keittiöremontissa, joka 
jatkuu edelleen. 

    Perjantaina saatiin uuni, liesi ja liesituuletin paikalleen. Viikonloppu on huilattu, ja 
tänään aloitimme toisen seinustan purkamisen. Yläkaapit vietiin tänään pihalle "ba-
suran" viereen. Siitä ne joku vie, jos tarvitsee tai sitten roskien tyhjentäjät vie ne pois. 
Täällä ei ole kierrätyskeskuksia, joten kaikki ehyt ja toimiva tavara on tapana jättää 
roskalaatikoiden viereen. 

    Huomenna menemme IKEAan tekemää tilauksen lopuista komeroista, ja samalla 
otamme kotiin kuljetuksen koska mukana on yksi 233 cm. korkea komero. Se ei sovi 
autoomme. 

    Sää on ollut puolipilvistä ja lämmintä. Lämpötila pyörii 25 paikkeilla. Vettä ei ole 
satanut, vaikka sitä moni täällä varmaan metsäpalon jäljiltä kovasti odottaa. 

  
to. 27.09.  Kohta viikko taas kulunut. Keittiöremontti on sinä vaiheessa että alakaapit on paikoil-

laan ja pöytätasot on vaaitettu suoraan ja vaateriin. Yläkaapit on tarkoitus saada pai-
kalleen viikonloppuna. 

 
    Päivälämpötila on ollut lähellä 30 astetta. Illalla 20 aikaan oli vielä 26 astetta. Sitä 

Suomi 24 palstalla paljon puhuttua Puerton jatkuvaa vesisadetta edelleen odotellaan. 
Ei ole satanut koko kesänä. 

 
    Moni on kysellyt laajakaista liittymistä Teneriffalla. Telefonican ADSL maksaa 57 

euroa/kk. Se koostuu seuraavista maksuista. Lankapuhelinliittymä 18 euroa, ja ADSL  
n. 39 euroa. Täällä on myös liittymiä jotka käyttää kännykkäkorttia, mutta niiden so-
pimus tehdään 18 kk ajaksi. SE maksaa 30 euroa/kk. Olen nähnyt kaupungilla ihmi-
siä istumassa ihmeellisissä paikoissa kannettavien kanssa. En tiedä onko niissä pai-
koissa joku salaamaton langaton W-lan alue, mutta pitkään he niissä paikoissa viih-
tyivät. Virallisesti ilmoitettuja W-lan pisteitä ei minun tiedossa ole. 

  
 Huomenna on taas saunapäivä. 
   
su. 30.09.  Niinhän siinä kuitenkin kävi että, keittiön yläkaappien asennus vei perjantaina 1-0 

voiton saunasta. Remontti alkoi 14.09. ja on siitä saakka jatkunut. Tänään on laitettu 
alakaapit ojennukseen ja kiinnitetty seinään. 

    Olemme olleet suunnitelman mukaisessa aikataulussa. Tavoitteena oli saada keit-
tiö hanojen asennusta vaille valmiiksi 1.10. mennessä. Silloin tulee Teneriffalle suo-
mesta autokuorma jossa on mukana meille Oraksen uusi sekoittaja, joka on varus-
tettu astianpesukoneen liitännällä. 

    Lauantaiaamuna kun heräsimme, niin maa oli märkänä. Yöllä oli satanut vettä. 
Lämpötila on ollut korkea, ja paistetta on riittänyt. Pieni varjoinen hetki vesisateineen 
on välillä paikallaan, ja kovin odotettu. 

    Kuukausi vaihtuu ja odotettu lokakuu alkaa. Silloin alkaa suomalaiset matkatoimis-
tot lennättämään lomalaisia Teneriffalle ja Puertoon. Se tietää että meillä alkaa "vuo-
ristokausi" ja alamme jälleen kiertelemään tuttuja sekä ennestään tuntemattomia Te-
neriffan luontopolkuja. 

   



  
Lokakuu 2007 
 
to. 4.10.  Keittiöremontti on saatu päätökseen. Omasta mielestämme onnistuimme remontilla 

saamaan keittiöstämme sellaisen kun me tarvitsemme. Pienissä tiloissa on aina liian 
vähän komerotiloja, joten kun vaihdoimme yläkaapit korkeisiin ja lisäsimme niitä 
muutaman, niin nyt on tilaa riittävästi. Astianpesukone on hankinta joka suo meille 
helpotusta pitkien retkipäivien jälkeen. Kone on merkiltään Zanussi ja on käyntiäänel-
tään todella hiljainen, joten sen voi ohjelmoida pesemään astiat yöllä 

 
 Puerton lämpötila on ollut sen verran korkea, että remontti on antanut meille mahdol-

lisuuden olla sisätiloissa, ja pysytellä varjossa. Nyt kun sisällä on työt loppuneet, niin 
siirrymme ulkotiloihin.  

 
 Viimeviikkoinen saunareissu jäi tekemättä, koska komeroiden saaminen seinälle kiin-

nosti enemmän, mutta huominen päivä on nyt varattu saunomiseen, ja sitä ei mikään 
muuta. 

 
 Myös sivuston ajan tasalla pitäminen on saanut jonkin verran kärsiä, koska ei ole 

ollut aikaa kierrellä saarta ja tallentaa kameralla luontoa, joka täälläkin muuttuu vuo-
denaikojen mukana. 

 
 Ensiviikolla lähdetään tutkimaan metsäpalon aiheuttamia tuhoja Mascan barrancoon. 
  
ma. 8.10.  Kävimme palauttamassa IKEA:aan ylimääräiset listat ja yhden lampun. Laskivat 

siellä meille yhden listan enemmän mitä loppujen lopuksi tarvittiin. 
 
    Samalla reissulla kävin hakemassa lupia Teiden huipulle, joten nyt on luvat niille 

henkilöille, jotka ovat retkille ilmoittautuneet. 
 
    Kävimme myös "Traficossa". Tarkoituksemme oli jättää vaihtoanomus, ja vaihtaa 

suomalainen ajokortti espanjalaiseen. Vaihdon tarkoitus on se, että jos meidän ny-
kyinen ajokorttimme katoaa, tai varastetaan, niin emme saa suomesta uutta, koska 
emme ole enää suomessa kirjoilla. Täältäkään emme saisi uutta korttia, koska es-
panjan "traficossa" ei ole tietoa millainen kortti meillä on ollut. Keväällä vaihtaminen 
oli ainoa oikea ratkaisu tilanteeseen, ja silloin uuden kortin saaminen kadonneen kor-
tin tilalle olisi ollut mahdollista. 

 
    Olimme jo ennen suomen matkaa käyneet samaisessa toimistossa ja täyttäneet 

vaihtoon tarvittavat paperit. Meille luvattiin soittaa (n. 30 pv. kuluttua) kun asia on 
seuraavassa vaiheessa. 

 
    Läksimme kuitenkin suomeen ja palasimme 6 viikon jälkeen. Sitten keittiöremontti 

vei aikaa 3-4 viikkoa, joten vasta tänään oli mahdollisuus käydä tekemässä ajokort-
tiasiassa seuraava siirto. 

 
    Meitä palvellut henkilö kävi hakemassa kirjekuoret joissa oli AKE:n toimittamat tie-

dot meidän korteista. Virkailija sanoi heti, että meidän ei tarvitse eikä kannata luopua 
suomalaisesta ajokortista, riittää että se rekisteröidään tänne. Korteista syötettiin tie-
tokoneelle kaikki tiedot ja ajoneuvoluokat. Me saimme lapun joka on oltava mukana 
autossa, kun sillä ajetaan. Poliisi voi sakottaa ajokortista jos ajaja asuu vakituiseen 
(yli 6kk) Teneriffalla, ja kortti on suomalainen, eikä sitä ole täällä rekisteröity. Tänään 
saamamme lappu todistaa, että kortti on rekisteröity, ja me säästymme mahdolliselta 
sakolta. Lisäksi samaisella lapulla meillä on mahdollisuus saada Teneriffalta uusi 



kortti jos entinen jotenkin katoaa. Silloin meille ymmärtääkseni tulisi automaattisesti 
espanjalainen kortti. 

  
ti. 9.10.  Eskon ja Jannen kanssa kävin Mascassa katsomassa mihin saakka palo on kulkeu-

tunut barrancossa. Kävimme rannassa saakka, ja katselimme koko reitin. 
    Palo on edennyt Mascasta n. 25-30 min kävelymatkan päähän. Ne jotka ovat bar-

rancossa käyneet tietävät levähdyspaikat jotka on Taatelipalmun alla olevia kivistä 
tehtyjä penkkejä. Paikkoja on kaksi ja ne ovat n. 5 min patikka matkan päässä toisis-
taan. Niiden jälkeen ei palon jälkiä enää ollut. Myös puinen silta jota pitkin rotko yli-
tettiin on palanut. Sillan kohdalle oli puuhun kiinnitetty paksu naru, jonka varassa 
pystyi laskeutumaan rotkon pohjalle, ja siitä pääsi helposti toiselle puolelle. Muuten 
reitti on entisellään. 

    Mascassa alue jossa puusto ja kasvillisuus on palanut on aloittanut uuden kasva-
misen, ja monissa paikoissa uutta aluskasvustoa oli jo runsaasti. Luulen, että suurin 
osa maapojan palonjäljistä MAscassa alkaa häipymään muutaman kuukauden kulu-
essa. Agaavet ja Okaopuntiat oli palaneet pahasti, ja en tiedä miten ne palosta sel-
viää, joten niissä jäljet saattaa näkyä vielä pitempään. Nyt vai odotellaan Mascan 
alueelle sadetta. 

   
la. 13.10.  Eilinen sauna jäi taas väliin, sillä piti jakaa retkilappuja hotelleihin. Eilen illalla tuli 

suomesta Lomamatkojen ja Finmatkojen yhteinen lento. Minulla ei ole tietoa paljonko 
tuli Puertoon lomalaisia, mutta muutamia kuitenkin. Vielä pitää käydä pari tutkimus-
retkeä tekemässä, ennen kun lennot alkaa rullaamaan säännöllisesti. 

 
 Mercado päivä. Kävimme kauppahallilla ostamassa vihanneksia, ja kanaa. Kirpparia 

kierrettiin, mutta en taaskaan löytänyt mitään "tarpeellista" itselleni. 
  
ma. 15.10.  Jannen kanssa Guajaralla. Keväällä kiersimme reitin siten että menimme takarin-

nettä ylös ja "eturinnettä" alas. Laskeutuminen on aina hankalampaa kun nousemi-
nen, joten eturinteen tuleminen alaspäin oli hieman hankalaa. Laskeutuminen alkaa 
600 metrin korkeudesta, ja heti tullaan alaspäin rinnettä joka on välillä todella kalteva, 
ja jyrkkä.  Nyt kiersimme reitin toisin päin, eli nousimme eturinnettä ylös, ja laskeu-
duimme takarinnettä alas. Käytimme nousuun aikaa 2 tuntia. Huipulla pidimme puo-
lisen tuntia taukoa. Kokonaisaika reitillä monine kuvaustaukoineen 5 tuntia 10 min. 

   
pe. 19.10.  Perjantai ja saunapäivä. Sauna olikin oikein hyvin lämmitetty. Mittari näytti n. 100 

astetta. Oli kiva mennä saunaan lämmittelemään, kun ensin oli hikoillut Xibana Par-
kin altaalla 30 asteen lämmössä pari tuntia. 

 
 Omat juttumme on nyt hoidettu siihen malliin, että talvikausi voi meidän puolesta al-

kaa. Olemme lisännyt ohjelmaamme pari uutta retkeä. Chamorcassa meillä on ensi-
talvena kaksi reittiä. Cañadasin alueella on Guajara, joka on vastapäätä Teideä. 
Reitti alkaa Hotellin pihasta, ja kohoaa n. 500m ylöspäin jyrkkää eturinnettä. (n. 2700 
metrin korkeuteen) Lisäksi Teidelle kävellen reitti on silleen ohjelmassa, että täällä 
paikanpäällä varattuun retkeen en kerkeä lupia huipulle hakemaan. Kiivetään hissin 
ylä-asemalle, ja tullaan takaisin joko hissillä tai kävellen. Lupia huipulle kerkeän ha-
kemaan vain, jos jos matka varataan hyvissä ajoin etukäteen. 

 
 Alkuviikosta tuli Puertoon runsaasti suomalaisia, joten pikkuhiljaa suomalaiset, ja 

muut skandinaavisista maista tulevat lomalaiset ovat alkaneet näkymään ja kuulu-
maan kaupungilla. Tähän saakka on ollut etupäässä vain Espanjalaisia, Saksalaisia 
ja Englantilaisia. 

 



 Sää on todella lämmin. Lämpötila on päivällä parhaimmillaan 30 asteen paikkeilla, 
mutta illaksi se laskee 20-24 asteen tuntumaan. 

  
ma. 22.10.  Sunnuntaina kävin Teidellä. Silvin Virolaiset ystävät olivat vierailulla Teneriffalla. He 

olivat majoittuneet etelän puolelle, mutta tulivat vierailulle Puertoon. Kävin heidän 
kanssaan katselemassa maisemia Teiden huipulta. 

 
 
 Ylhäältä pääsin näkemään metsäpalojen Teiden pohjoispuolisen tuhoalueen lähes 

kokonaisuudessaan. Se ulottui Orotavan laakson länsireunan yläpuoliselta metsä-
alueelta Santiago del Teideen saakka, ja sieltä vielä Mascaan. Teideltä palasimme 
Santiago del Teiden kautta ja sieltä näimme miten Teiden läntisen alueen metsät on 
palaneet. 

 
 Tänään kävin Los Gigantesissa, joten sekin alue on nähty. Joitakin alueita paikka-

paikoin oli palosta kärsinyt. Minun katseeni ei havainnut mitään suuria palaneita alu-
eita siltä suunnalta. Nyt kun paloalue on kartoitettu, niin huomenna palataan poluille 
ja lähdetään kiertämään Chamorcan reitti, niin päästään näkemään Anagan niemen 
luonnon tämän hetkinen tila. 

 Tänään oli auton huoltopäivä. Viimeviikolla syttyi jarrupalojen kulumista seuraavan 
automaatikan merkkivalo, ja summeri pärähti aina liikkeelle lähdössä. Tänään pääsin 
Texacolle vaihdattamaan uudet palat. Entisissä oli jäljellä n. 3mm ja ne oli todella 
tasaisesti kuluneet. Jarrut on kuitenkin täällä vuoristoteillä kovalla koetuksella, joten 
oli jo aika vaihtaa uudet palat. Niillä nyt sitten mennään seuraavat pari vuotta. 

 
 Tänne on luvattu huomisella päivälle pelkkää paistetta, joten Chamorcassa, Bar-

ranco de Roque Bermejossa varmaan jokunen hikipisara valahtaa ennen kun kierros 
ollaan tehty. 

  
ti. 23.10.  Koko päivän aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta. Lämpötila oli todella korkealla. 

Meillä ei ollut mittaria Chamorcassa, mutta Puertossa oli ollut +31 astetta, joten meillä 
oli barrancossa ainakin saman verran. 

 
 Muutama Kanarian punakello oli avautunut kukkaan Tafadan varjoisella rinteellä. 

Muu kukinta on vasta alkamassa, ja odottaa vielä aikaansa. Monesta kasvista kui-
tenkin näki, että kasvukausi on pikkuhiljaa alkamassa. 

  
ke. 24.10.  Meidän ystävämme tulivat lomailemaan Puertoon viikoksi lastensa kanssa. Heidän 

lentonsa tuli yöllä ja kone laskeutui etelän kentälle 3:40. Me veimme heille hotellin 
jääkaappiin valmiiksi pienen aamupala kassin. Tämä vierailu mahdollisti sen että jon-
kin aikaan saamme Paulan kanssa nauttia HK:n sinistä lenkkiä, ja Fazerin suklaata.  

 
   Tällä hetkellä säät suosii lomailijoita. Aamupäivällä 11:00 lämpötila +26, eikä pilvistä 

ole juurikaan havaintoja. 
  
pe. 26.10.  Kävimme suomalaisten ystäviemme kansa Teresitan hiekkarannalla. Lapset halusi-

vat käydä vaalealla rannalla ja meressä uimassa. Sää ei meitä kuitenkaan parhaalla 
tavalla suosinut, vaan taivas oli pilvien peitossa, ja aurinko näyttäytyi vain osittain. 

 
 Paluumatkalla kävimme hakemassa La Lagunan Camposta tuotteita joita Puertosta 

ei saa. Kävimme myös IKEA:ssa hakemassa glögiä ja mustikkakeittoa. Viime vuonna 
me myöhästyimme, eli kun menimme hieman ennen joulua IKEA:an niin kaikki oli 
loppunut. Nyt varmistimme hyvissä ajoin sen, että meillä tulevana joulun on glögiä 
tarjolla. 



 
 Iltapäivällä sää muuttui siten että paistetta taas riitti, ja lämpötila on lähellä +30 as-

tetta. 
  
la. 27.10.  Tänään saimme tyytyä pilviseen päivään. Otimme ohjelmaksi käydä kauppahallilla 

katselemassa jos löytäisimme Jakelle jonkun kiinnostavan jalkapallojoukkueen peli-
asun. 

 No hallilta sitä ei löytynyt, joten suuntasimme takaisin Puertoon ja löysimme kalasa-
taman läheltä sellaisen puvun joka Jakkea kiinnosti. Ostoskierroksen jälkeen jälkeen 
oli "Mäkkärin vuoro" Kävimme Las Vegasin alakerrassa, jossa osa söi jotain Burger 
King hampurilaisia.  

 
 Iltapäivällä saimme vihdoinkin sitä kauan kaivattua vesisadetta. Sade kuitenkin lop-

pui aika nopeasti, joten maan perusteelliseen kasteluun siitä ei ollut vielä apua. 
  
su. 28.10.  Aamukävelyllä seurailimme rannassa kaksipyöräisiä kulkuneuvoja. Niitä on ilmesty-

nyt Puerton katukuvaan muutama viikko sitten. En tiedä miten niitä ohjataan ja kuinka 
helppoa sillä on ajella. Sen tiedän että sähköllä ne kulkee. Yhtenä iltana katselimme 
parvekkeeltamme kun niitä meni jonossa La Pazin suuntaan. Vaikka on ylämäkeä, 
niin hyvää vauhtia ne kuitenkin meni. Vuokra näytti olevan jotain 10€ ½tuntia ja 35€ 
2 tuntia. Oli siinä tunnin vuokrauskin, mutta sen hintaa en muista.  

 
 Ensi torstaina täällä vietetään Pyhäinpäivää. Silloin Puertolaiset vievät kukkia omais-

tensa haudoille. Pari kertaa olemme käyneet pyhäinpäivänä hautausmaalla kiertele-
mässä, katselemassa ja ihastelemassa valtavia kukkamääriä. Se on käymisen arvoi-
nen paikka jos loma sattuu olemaan pyhäinpäivän aikaan, ja viettää sitä Puertossa. 

 
 Taas on toinen kamera testauksessa. Olen löytänyt kameralle jonkinlaisen paikan, 

mutta kannettavalle koneelle paikan löytäminen kameran vierestä tuottaa vielä han-
kaluuksia. Kamera on nyt toistaiseksi suunnattu Santa Ursulan suuntaan. Kuva on 
nähtävissä Web Cam valikon still-kuvassa http://www.retket.info/puerto/stillkuva.htm 

  
ke. 31.10.  Eilen illalla saimme kauan kaivattua sadetta, ja vielä oikein reippaasti. Kun ei ole 

satanut puoleen vuoteen, ja sitten vielä metsäpalot, niin vesisateet on enemmän kun 
tervetulleita. 

 
 Me nautimme illalla sateen rapinasta, istuimme mukavasti sohvalla ja katselimme 

DVD levyiltä sarjaa PAKO. Saimme toisen tuotantokauden levyt viime viikolla tuliai-
sina suomesta, joten muutama sateinen ilta kuluu oikein mukavasti. 

 
 Lokakuun viimeinen päivä on ainakin aamu päivällä pilvinen, mutta lämmin. Lämpö-

tila (klo. 9:20) 22 astetta. 
 
 
Marraskuu 2007 
 
to. 1.11.  Tänään vietetään pyhäinpäivää. 
 
 Eilen illalla, pyhäinpäivän aattona lapset oli pukeutuneet naamioihin (Halloween) ja 

kiertelivät keräilemässä rahaa. Muutaman kolikon saivat sieltä täältä. 
 
 Eilisestä lähtien on Puertossa kannettu kukkia hautausmaalle. Omaiset koristelee 

haudat toinen toistaan hienoimmiksi.  
 



 Me kävimme tänään iltapäivällä katselemassa ja ihailemassa kukkaloistoa. Kaikkia 
mahdollisia kukkia oli nähtävillä. Luulen että siellä oli nähtävillä lähes koko saaren 
leikkokukkatarjonnan kirjo. Näimme mm. erikoisen värisen (violetti/keltainen) ruusun. 
Meistä ei kumpikaan ole sellaista ennen nähnyt. Orkideoita oli myös näytillä useita 
lajikkeita. Ajankohtaiset kuvat on viimeistä kukkaa lukuun ottamatta kuvattu Puerton 
hautausmaalla. Viimeinen (kärsimyskukkaa) on kuvattu Iriarte kadulla Ratoneran ( 
Manun baarin) seinämän kukinnoista. 

   
pe.2.11. Edellisestä sauna vuorosta oli jo kulunut pari viikkoa. Meidän ystäviemme vierailu 

Puertossa oli asia joka meni saunan edelle. Kävimme heidän kanssaan Teresitan 
valkealla hiekkarannalla. Siellä lapset pääsivät uimapatjoineen veteen melskaa-
maan. Puerton rannoilla on aina sen verran suuria aaltoja, että uiminen rannoilla ei 
ole pienille lapsille turvallista. 

   
su. 4.11.  Päivän ohjelmana oli käyminen San Pedrossa. Läksimme kalasatamasta 11:30 paik-

keilla. Reitti kiertää rannikko Maritimin, Romantican ja vanhan vesilaitoksen kautta. 
Punta Pravassa yritimme katsella, joko sardiinin valmistus olisi jo työn alla. Vers-
taassa ei näkynyt mitään liikettä. Karnevaaleihin on vielä aikaa, joten sen kanssa ei 
varmaankaan ole vielä kiirettä.  

 
 Kun oli viikonloppu, niin kaikilla, reitin varrella olevilla rannoilla oli runsaasti paikallista 

väestöä nauttimassa hienosta päivästä ja viettämässä aikaa lastensa kanssa. 
 
 Saavuimme San Pedroon 13:20. Me pidimme Pedrossa jäätelönsyönti tauon ja läh-

dimme paluumatkalle. Paluumatkan teimme samaa reittiä, ja kotiin palasimme n. 16 
paikkeilla 

   
ma. 5.11. Hieman puolen päivän jälkeen läksimme käväisemään Bollullossa. Reitti on tuttu ja 

turvallinen. Aikaa siihen kuluu hiljaisella vauhdilla n. 1 tunti. Tänään oli runsaasti lis-
koja liikkeellä. Vaikka ne on nopeita ja vikkeliä, niin ei ne aina kerkeä karkuun. Nyt 
kävi silleen, kun yksi lisko jäi Paulan kengän alle. 

 
 Paluumatkalla poikkesimme Dinoon täydentämään eväsvarastoa, sillä keskiviikkona 

on Teiden retken vuoro. Luvat huipulle on hankittu jo viikkoja sitten. Keskiviikkona on 
odotettavissa aikainen herätys. Lähtö Puertosta (7:00), ja viisi tuntia kiipeämistä. 

   
ke. 7.11.  Kolme suomalaista halusi kiivetä kävellen Teidelle, ja vielä korkeimmalle huipulle. 

Olin hakenut luvat huipulle ja ennakkoon. Suuntasimme auton keula aamulla 7:00 
kohti paikkaa, josta polku alkaa. Meidän lupa huipulle oli 13:00 - 15:00 joten kii-
peämisvauhti piti sovittaa sen mukaisesti. 

    Lähdimme liikkeelle 8:25 joten aikaa kiipeämiseen yläasemalle oli n. 4,5 tuntia. En-
simmäinen välietappi oli paikka josta varsinainen kiipeäminen alkaa. Siellä olimme 
9:45. Seuraava välietappi oli Alta Vista joka sijaitsee GPS:n mukaan 3278 metrin 
korkeudessa. Alta Vistasta jatkoimme Cueva del Hielo nimiselle luolalle. Luolasta oli 
portaat otettu pois, joten alas emme päässeet. 12:40 saavuimme Teiden itäiselle nä-
köalapaikalle. 

    13:05 tarkastettiin passimme ja lupa. Pääsimme aloittamaan loppunousun ajallaan. 
n. 13:50 saavuimme huipulle. Vietimme ylhäällä kuvaillen ja maisemia katsellen puo-
lisen tuntia, jonka jälkeen palasimme hissin yläasemalle, ja edelleen alas. Polarin 
sykemittarin mukaan matkalla kului caloreita 4460. 

    Olin unohtanut muuttaa kameran kellon talviaikaan, joten kirjoituksen ja kuvissa 
olevien aikojen ero on 1 tunti. 

  
to. 8.11.  Aamukävelykierros kaupungilla.  



 
 Martiánezin rannassa ollaan vanhoja puutasanteita purkamassa, ja tilalle valetaan 

kivinen tasanne. Puretun laiturin ja portaiden alusta näytti olevan täynnä kaikenlaista 
roskaa ja tyhjiä pulloja, joten uusien tasanteiden valaminen luultavasti poistanee tuon 
roskausongelman. Meidän kaupunkikierros jatkui Martiánezista kalasatamaan. Myös 
San Telmon kohdalla oli kadun kunnostustyö menossa.  

 
 Kalasataman tiski on aina mielenkiinnon kohde. Nyt oli kaupan rapuja ja muutama 

mustekala. Saalis oli pieni, tai sitten osa on myyty ennen meidän sinne tuloa. 
 
 Ei Punta Prava jää muita alueita huonommaksi, sillä sielläkin oli maalari työn tou-

hussa. Puutarhurit kastelivat puita ja pensaita. Näkee että kaupungissa on ehostus 
kausi menossa. 

 
 Kun lämpötila öisin on jo hieman viilentynyt, niin erilaiset kasvit on aloittamassa ku-

kintojaan, ja ne muuttaa Puerton vihervärivoittoiset puistot ja puutarhat monenkirja-
van väriseksi. 

  
pe. 9.11.  Tänään aloitimme päivämme menemällä aamu-uinnille. Paulalla on munkinleipomis-

päivä, joten nousimme ylös hieman ennen seitsemää. Kun taikina oli valmis se jäi 
kulhoon kohoamaan, ja me menimme uimaan. Vaikka oltiin liikkeellä hieman yli seit-
semän, niin emme olleet ensimmäisiä uimareita Belairin altaalla.  

 
 Iltapäivällä on sitten saunavuoro Xipanan saunassa. 
  
la. 10.11.  Tietokone oli tehnyt yön aikana lakon. Virtalähteen tuuletin oli lakannut pyörimästä, 

ja kone lakkasi toimimasta liian lämmön vuoksi. Tuulettimen moottori on hieman ju-
missa ja pyörii jokseenkin vajaateholla. Pienellä puhdistuksella sain se jälleen pyöri-
mään. Laitoin vielä lisäpuhaltimen jolla varmista kotelon tuuletuksen. Maanantaina 
lähden katselemaan jos löytäisin uuden virtalähteen. 

 
 Koneessa on takuu voimassa, mutta kun muistan reistailevan näyttöni, ja sen uuden 

näytön toimitusajan, niin minulla ei ole aikaa odotella puolta vuotta, varsinkaan kun 
uusia virtalähteitä saa n. 30 euron hintaan. 

 
 Tein myös mielenkiintoisen havainnon, kun tutkailin sivustoni statistiikkatietoja (ajan-

kohtaiset kuvat), ja sieltä vierailijoiden domainit. Marraskuussa on ollut yli 10 maat 
joista sivustojani on käyty katselemassa. Tilastolistan viimeisenä on vierailu joka on 
tehty USA government domainilta. 

  
ma. 12.11.  Aamulla sain uuden virtalähteen. 480W 120mm tuulettimella 20€ hintaan. Tuuletin 

on oikean kokoinen tähän lämpötilaan. Vaihto vei 20 min joten virran saanti on taas 
taattu pitkäksi aikaan. 

 
 Aamu valkeni ja aurinko paistaa lähes pilvettömältä taivaalta. Lämpötila 11.00 +26 

astetta. 
   
ti. 13.11. Tänään kävimme Chamorcassa kiertämässä Bermejon reitin. Täytyy todeta, että 

maasto ja kasvillisuus kärsii kuivuudesta. Monissa puissa ja pensaissa lehden roik-
kuivat "nuutuneen näköisinä" se on merkki että kasvit kärsii kuivuudesta. Viime syk-
synä vastaavaan aikaan ei em. ilmiötä ollut havaittavissa. 

   



to.  15.11. Alakerran oveen ilmestyi lappu jossa kerrottiin jostain aamupäivän sähkökatkosta, 
joten sammutin koneeni aamulla ennen kun lähdin Teidelle. Molemmat kamerat oli 
pois käytöstä ilmoitetusta sähkökatkoksesta johtuen. 

 
 Langattoman yhteyden kanssa on edelleen ongelmia. Kun kone päivittää kuvaa 10 

min välein, niin yhteys jostain syystä katkeaa päivitysten välillä, koska koneella ei 
tapahdu mitään. Tai sitten se johtuu siitä että suljen kannen. Olen kuitenkin laittanut 
asetukset silleen että kannen sulkeminen ei tee mitään. Nyt olen vaihtanut päivitys-
välin takaisin 1 minuuttiin ja seurailen miten se nyt pelittää. 

 
 Parina päivänä olen ollut Teidellä ja Mascassa muutamien suomalaisten kanssa. 

Voin vilpittömästi sanoa että Puerto de la Cruziin tulee todella hyväntuulisia ja iloisia 
lomanviettäjiä. 

   
la. 17.11. Lämpötila aamulla 8:30 on 20ºC ja taivas lähes pilvetön. 
 
 Belairin kaariosan alakerran omistaa joku Englantilainen. Siihen on on tehty remont-

tia moneen otteeseen. Olemme jokaisen remontin aikana ihmetelleet, että mitähän 
siihen tulee sitten kun se on valmis. Se on kuitenkin ollut tyhjillään niin kauan kun me 
olemme tässä asuneet. 

 
 Suomikerho ja seurakunta järjestää yhteisiä myyjäisiä muutaman kerran vuodessa. 

Tänään on em. kaariosan alakerrassa myyjäiset / kirpputori. Seuraavat myyjäiset on 
joulumyyjäiset, ja ne on hieman ennen joulua, ja silloin on tarjolla erilaisia jouluruokia, 
ja leivonnaisia. Kahden vuoden perusteella voin sano että kaikki jouluruoat menee 
kaupaksi heti kun myynti alkaa. 

 
 Jorma's Bar La Guagua savuttaa tänään 5 vuoden iän. Jorma asettui tähän nykyi-

seen paikkaan Plaza Constitucionille myytyään Bodega La Bamban pois. klo. 16 al-
kaa La Guaguassa jonkinlaiset juhlat. 

 
su. 18.11.  Lämpötila 7:30 19ºC Santa Ursulan puolella ohut kerros harsopilveä. Muualla pilve-

tön taivas. Hieno päivä Chamorcan retkeilyyn. 
 
 Näin minä aamulla kirjoitin, muta en saanut FTP yhteyttä palvelimelleni, joten sivu jäi 

päivittämättä aamulla. 
 
 Yhteyksistä huolimatta kävin Chamorcassa, ja sää suosi meitä ruhtinaallisesti koko 

retken ajan. Jälleen on muutama suomalainen saanut nähdä ja kokea miksi Teneriffa 
ja on Kanariansaarista paras. 

   
ma. 19.11.  Lämpötila klo. 13:00 28,7ºC Pientä harsopilveä Santa Ursulan suunnassa kuten ai-

kaisempinakin päivinä. 
   
ti. 20.11.  Lämpötila klo. 7:20 21,7ºC Tälle päivälle on luvattu n. 30% sateenuhkaa saaren lou-

nais- ja eteläosiin.  
 
 Päivän olimme Chamorcassa, ja saimme retkeillä todella hienossa säässä. Pitää 

vielä kirjata ylös, että Puertossa illalla 20:35 lämpötila +24 astetta, ja vettä ei vielä-
kään sada. 

   
ke. 21.11.  Klo. 9:00 +24,2ºC pilvetön taivas. 
 



 Tuuli on eilisestä puhallellut voimakkaasti, ja suunta on ollut koilisesta. Me täällä poh-
joisrannikolla olemme hieman suojassa vuoriston takana, joten tuulen mukana luva-
tut sateet jäi ehkä saaren eteläiselle puoliskolle. Ainakaan täällä ei ole satanut paria 
pisaraa lukuun ottamatta. 

 
 Puerto kasvien lehdissä on ollut pitkään jotain valkoista. Se muistuttaa hometta. Pai-

kalliset sanoo (Mosca blanca) Nyt tuuli on saanut sen irtoamaan lehdistä ja sitä nyt 
lentelee ilmassa. Päivällä paistattelimme altaalla, ja välillä tuntui että oltiin lumisa-
teessa. Niin paljon sitä valkoista möhnää puista irtosi. Sade sen ehkä huuhtelisi pois, 
koska puistossa puutarhurit ruiskutti vettä puiden oksille. 

 
 Iltapäivällä saimme sitten sitä kauan kaivattua vesisadetta. Vettä satoi aikalailla rei-

lusti, mutta lyhyen aikaa. Sateen kokonaiskesto oli jotain 15 min. 
 
 Illalla Ukkosrintama ohitti Puerton. Meren päällä oli kovasti salamointia. 10 min kyt-

täyksellä sain yhden kuvan onnistumaan. Salamat lyö eritavalla mihin suomessa 
olemme tottuneet. Puerton kohdalla näkyi tahtitaivas, mutta merellä salamoi ja jyrisi. 
Kuva otettu 23:53 

   
to. 22.11.  Tähtitaivas peittyi yöllä ja muuttui vesisateeksi. Nyt sitä kauan kaivattua vettä on tul-

lut. Sade on jatkunut koko yön ja jatkuu edelleen. 
 
 Aamulla Teiden matkalla jumituimme pitkään jonoon. Kävin kävelemässä ja selvittä-

mässä syytä liikenteen jumittumiseen. Pakettiauton ja linja-auton pieni törmäys oli 
syy pysähdykseen. Aamulla sää ylhäällä oli kovasti pilvinen ja näkyvyys paikka pai-
koin oli todella heikko. Ruuhkassa oltiin pulisen tuntia ennen kun päästiin jatkamaan 
matkaa. 

   
pe. 23.11.  Tämänpäiväinen aamulenkki tehtiin puolipilvisessä +21 asteen lämmössä. La Pa-

zissa orkideapuut oli jo aloittanut kukintansa, ja muutamissa puissa oli kukkia jo run-
saasti. 

   
ma. 26.11.  "Sirkus" on saapunut kaupunkiin. Edellisten vuosien tavoin kaikenlaisia huvipuisto 

laitteita ollaan pystyttämässä Kalasataman viereiselle parkkipaikalle. Pysäköintikielto 
laput on paikallaan ja ne kieltää pysäköinnin määrätylle alueelle aina Tammikuun 10 
päivään saakka. Siellä oli kiellosta huolimatta kymmeniä autoja jotka estävät laittei-
den pystytystä. 

 
 Pari viikko olemme ihmetelleet, että missä viipyy joulutähdet kaupungin kukkapen-

keistä. Pelargonioita oli laitettu lähes joka paikkaan. Tämän päiväsellä kaupunkikier-
roksella kuitenkin näimme miten Plaza de La Iglesia kirkkopuiston kukkapenkkeihin 
oli jo istutettu valtavat määrät joulutähtiä. Plaza de Victor Perez puistossa oli istutuk-
set menossa. Myös jouluvalojen asentajat olivat työssä San Telmon rantakadulla. 

 
ke. 28.11.  Läksimme aamulla yhdeksän paikkeilla ajelemaan 4 hengen porukalla kohti Vilaflo-

ria. Olimme menossa Paisaje Lunar nimiseen paikkaan. Tämä oli meille ensimmäi-
nen matka sihen paikkaan. Matkaa Puertosta oli metsätien alkuun n. 61 km. Metsätie 
oli paikoin huonokuntoinen ja välillä pieniä matkoja hyvää metsätietä. Ajettuamme n. 
8 kilometriä käännyimme Campamento Madre del Agua nimiselle leiripaikalle johta-
valle tielle. Jätimme auton tienvarteen. Tästä jatkoimme kävellen. Mainitsemani cam-
pingpaikka oli suljettu. Puurakenteisia mökkejä oli ehkä kymmenkunta. Lisäksi oli 
pieni jalkapallokenttä ja muutamia katoksia grillaukseen tai ruokailuun. Emme edes 
tiedä milloin se on viimeksi ollut toiminnassa. Alueen pihalla oli vesipiste, josta tuli 



todella kylmää juomakelpoista vettä. Puolen tunnin kävelyn jälkeen saavuimme paik-
kaan jota olimme lähteneet etsimään. 

 
 Todella erikoisen näköisiä vaaleasävyisiä kivimuodostelmia. Mieleen tuli kaikenlaiset 

sarjakuvien ja elokuvien kuumaisemakuvaukset. 
 
 Ennen pois lähtöä tutkimme lähistön polut, sillä sinne on mahdollista tulla myös toista 

reittiä. Seuraavana tutkimusmatkana tulee olemaan polku joka johdattaa Hotel Para-
dorilta Paisaje Lunariin, ja takaisin. 

  
pe. 30.11. Talvi on tullut myös tänne Puertoon. Illalla lämpötila laskee jo alle 20 asteen. Eilen 

illalla n. 16 asteen paikkeille. Lämpötila aamulla 7:38 oli 17ºC ja kaupunki alkaa he-
räämään Marraskuun viimeiseen päivään muutaman vesipisaran tipahdellessa tai-
vaalta. Pilvet on kuitenkin väistymässä, ja taivas kirkastuu mereltä käsin. Tämä vii-
meinen päivä sattuu olemaan perjantai ja se on meille viikon kohokohta, eli sauna-
päivä. 

 
 Eilen 29.11. oli San Andren (uuden viinin) juhla. Päivä kun lapset ja aikuiset vetivät 

perässään peltipurkkeja. Aikuisilla oli narun päässä 1 tai 2 isoa ruokaöljykanisteria, 
mutta lapsille oli rakenneltu pitkään naruun juomapurkkeja, joita saattoi olla parhaim-
missa jopa 30. Kun tämmöisiä monen kymmenen purkin rakennelmia vedetään pitkin 
katuja monen lapsen porukassa, niin meteli on sellainen kun illan tarkoitus. Metelin 
tarkoituksena on karkottaa jotain pahoja henkiä, ja siinä he eilen kyllä onnistuvat, jos 
metelillä voitaan tapahtuman onnistumista mitata..  

 
 Kalasatamassa oli pystytetty monia kojuja, ja suuri esiintymislava. Noin kymmenen 

kojun edustalla oli tungosta niin paljon, että monet jättäytyivät suosiolla katselijan 
osaan. Minäkään en lähtenyt tungokseen jonottelemaan, vaan tyydyin myös muiden 
tavoin seuraamaan tapahtumaa taustalta. Kojuissa oli kuulemani mukaan ollut tar-
jolla viiniä ja erilaisia tapas annoksia. Nämä kojut on rakennettu tukevasti, joten luu-
len että ne on siinä useamman päivän. Lähempi tutustuminen kojujen tarjontaan voi-
daan tehdä jonain toisena päivänä. 

 
 Aamukävelyllä kävimme rannassa seuraamassa kaupungin heräämistä. Taivas kir-

kastui ja lämpötila kohosi kivasti. klo. 11:00 on jo +22ºC ja parempaan päin ollaan 
menossa. Pilvien poistuttua taivaalta näimme Teiden huipun, joka oli saanut hieman 
valkoista väriä pintaansa. On tullut ensimmäiset lumet huipulle. Lunta oli sen verran, 
että ne juuri ja juuri erottuu Puertoon saakka. 

 
 



Joulukuu 2007 
 
la. 1.12.  Puolipilvistä, lämpötila klo. 14:40 +22ºC 
 
 Valle Mar ja Charcon puisto yritti ottaa jonkinlaisen etulähdön jouluun. Valle Marin 

etupiha oli valaistu oikein jouluisesti ja valot oli jo sytytetty kellon ollessa hieman yli 
18. Myös Charcon puistossa oli muutamissa pylväissä ja kaiteissa sytytetty valot hie-
man jälkeen 18. Varsinainen jouluvalojen sytytys odotuttaa vielä. Viime vuonna ne 
sytytettiin 2.12.  

    Illalla Charcon valot oli sammutettu. Jormalassa kuulimme että jouluvalot syttyy vi-
rallisesti huomenna, eli su. 2.12. Kalasatamassa jatkuu viinimaistajaiset ja konsertit. 
Tivolin laitteet oli toiminnassa. Lämpötila saattaa jo laskea illalla 16-18 asteeseen. 
Iltojen viiletessä myös sisätilat on alkanut vetää porukkaa. Viihtyvyydestä pitää huo-
len hyvät soittajat/laulajat. San Telmo on saanut hyvät soittajat. Bodega Marion soit-
tajat (kaksi soittajaa) ovat nousseet kerrosta ylemmäs ja soittavat nykyään San 
Telmo kadun puolella.  

      
su. 2.12.  Lähes pilvetöntä, lämpötila klo. 13:10 +25ºC 
 
 Jouluvalot syttyivät klo. 19  Syttyminen oli kuitenkin osittainen, sillä kaikki valot ei 

syttynyt. Joitakin katuosuuksia oli pimeinä. Kirkon puistosta oli poistettu aitavalot, ja 
eilen illalla näytti hieman siltä, että valaisimia olisi vähennetty viime vuodesta. 

     
ma. 3.12.  Puolipilvistä, lämpötila klo. 8:50 +19ºC  
  
ke. 5.12.  Tänään Puertossa hieman pilvinen päivä, mutta lämmintä. 
    Maanantaina saapui Puerto de la Cruziin minun oppilaskoulun (veturimieskoulu 

K50) aikaisia kavereita vaimoineen. Tänään vietämme itsenäisyyspäivän aattoa po-
rukalla (18 hlö.) Jorman baarissa paikallisia tapaksia nautiskellen ja kuulumisia vaih-
dellen. 

    Paulan kanssa toivotamme kaikille tutuille ja Puerto de la Cruzin ystäville suomeen 
ja Puertoon oikein hyvää itsenäisyyspäivää.  

   
to. 6.12.  Lähes pilvetöntä. Lämpötila koko päivän yli 20 astetta. 
 
 Puerto de la Cruz järjesti klo. 12:30 Playa Jardinin rannalla juhlan Suomen 90 vuoti-

sen itsenäisyyden kunniaksi. Rantaan oli rakennettu suuri esiintymislava jossa pidet-
tiin viralliset puheet ja esitykset. Ensin esiintyi La Lagunasta tullut Kansanmusiikki-
ryhmä Princesa Iraya. Hieman yli tunnin mittaiseen esitykseen kuului monia erilaisia 
tanssiesityksiä. Toisesta esityksestä huolehti Kauhajoelta tullut ryhmä, Sorttiset. 
Kaupunki oli järjestänyt juhlaan kuuluvan tarjoilun, joka sisälsi pientä purtavaa, ja 
syötävää. 

    Xibana Parkissa on alkanut klo. 16:00 Suomikerhon järjestämä itsenäisyysjuhla. 
Myös tässä juhlassa esiintyy Kauhajoen sorttiset. 

   
pe. 7.12.  28.11. kävimme autolla etsimässä paikan nimeltään Paisaje Lunar. Kuumaiseman 

nimen saanut paikka, jossa vaaleasta kivestä muodostuneita patsasmaisia muodos-
tumia. 

    Tänään kävimme etsimässä kävelyreitin samaan kohteeseen. Läksimme pimeän 
aikaan Puertosta, ja saavuimme Parador hotellilta 8:15 Lähdimme kohti Puertoa il-
lalla 17:20 Käytimme reittiin aikaa n. 9 tuntia. Käytetty aika on aikalailla maximi, sillä 
pimeys alkoi laskeutumaan Cañadasin yllä kun läksimme paluumatkalle. Maisemil-
taan hieno reitti, mutta vaativa. Tarkempi selvitys valikossa Omat sivut. 

   



su. 8.12.  Chamorcan kierros. Kanarian punakellot on aloittanut kukintansa satunnaisesti jo 
pari viikkoa sitten. Tänään niitä oli jo huomattavan runsaasti metsäosuudella havait-
tavissa. Anagan pohjoisella rinteellä on myös nuokkukäenkaali aloittanut kukintansa. 
On vain ajan kysymys kun ne värjää Anagan rinteet kirkkaan keltaisella värillään. 
Myös aikaisemmin huomaamatta jäänyt Aloe Vera kukki majakan alapuolella. Aloe 
Vera on luultavasti tuotu tänne, sillä en ole kuullut että se täällä vapaasti kasvaisi. 

 
ma. 10.12.  Tänään selvisi, miksi kirkkopuiston vihreistä aidoista on poistettu valot. Parhaillaan 

rakennetaan kokonaan uutta valaistus kirkkopuiston yläpuolelle. Valot lähtevät kor-
kealta suihkulähteen yläpuolelta ja laskeutuvat puiston reunoille. Ainakin sinisiä 
lamppuja oli valtavasti. 

    Myös vielä valaisemattomia katuja rakennetaan jouluvalaistusta varten. Talojen 
seinästä kadun yli toiseen seinään kiristelevät parhaillaan vaijereita, joihin sitten va-
laistukset kiinnitetään. Viime viikolla epäilimme, että valaistusta olisi vähennetty edel-
lisvuodesta, mutta nyt on tilanne se että niitä lisätään, ja heti reippaasti. Kaikki ei 
vaan vielä ole valmista. 

       
ti. 11.12.  Tänään kiersimme Punta del Hidalgossa ns. kanavareitin. Reitillä kuljettiin satoja 

metrejä vesikanavia pitkin. Reitin muistiinpanot on vielä paperilla, mutta niistä tulee 
selvitys aikanaan omiin retkiin. Tämä reitti saattaa tulla myös retkiohjelmaamme. 

  
ke. 12.12.  Kävimme Mascassa katselemassa miten palon jäljet on alkaneet paranemaan. Pui-

den rungot on edelleen mustat ja pysyy. Saniaiset on hieman aloittaneet kasvamis-
taan alapuolisilla rinteillä. Yleiskuvassa näkyy selvästi että jälkiä on siivottu sitten 
syyskuun alun. Restaurante La Fuenten remontti ei näytä edistyvän juuri mihinkään. 
Ravintolan yrittää toimia supistetusti myymälän yhteydessä. 

    Santiago del Teiden yläpuolisella alueella jotkut männyt on jo kasvattaneen pieniä 
hätäoksia, joten puiden omatoiminen toipuminen on alkanut. 

     
to. 13.12.  Klo. 1:30 lämpötila +25ºC tulee puuskittain voimakkaasti. Otin live-kameran sisälle 

suojaan. 
    Lämpötila ollut koko yön korkea. Nyt 8:00 24,1ºC Taivas Santa Ursulan puolella 

"hurjan näköinen" ja parvekkeen kaiteet aivan hiekkapölyn peitossa. On kaliman 
aika. 

 
pe. 14.12.  Eilen olin ylhäällä Teiden alueella. En ole ollut siellä koskaan niin huonon sään ai-

kana. Satoi vettä, lunta ja rakeita. Ukkonen jyrisi ja salamoi, lisäksi oli lämmintä vain 
+3 astetta. Kallio leikkauksissa oli runsaasti tippuneita kivenjärkäleitä, jotka jo osittain 
tukkivat kulkureittejä. Palattuani Puertoon näkyi sateen jälki selvästi. Teide oli saanut 
lumipeitteen. Täällä teiden lumipeite on sen verran odotettu, että se ylittää heti uutis-
kynnyksen. 

    Aamulla kävin hakemassa luvan Teiden huipulle. Kun nousuun on aikaa liki 3 
viikko, niin luvan saanti vielä on melko varmaa. Meidän retkillä huipulle noustaan 13-
15 välisenä aikana, joten lupa pitää saada juuri tälle ajalle ja kun niitä myönnetään 
kahden tunnin ajalle n.12 kpl. niin kannatta olla liikkeellä aikanaan. 

 Vain lumi estää retken tekemisen huipulle. Nyt on lumi, ja me tietenkin toivomme sen 
sulavan pois, jotta päästään tammikuun alussa retki toteuttamaan. 

   
su. 16.12.  Sää suosii edelleen Puerto de la Cruzissa lomaansa viettäviä. Aurinko paistaa päivi-

sin lähes pilvettömältä taivaalta, ja lämpötila varjossa +22 astetta. 
    Jouluvalojen rakentelu alkaa pikkuhiljaa olla lopuillaan. Paljon on tullut uusia ja eri-

laisia valoja. Paljon on käytetty myös entisiä valoja. Plaza de la Iglesia puiston va-
laistus on rakennettu uudelleen ja nyt se on todella näyttävä. Aidoista on poistettu 



valoletkut ja uusi sinivoittoinen valaistus on nostettu puiden yläpuolelle, ja suihku-
lähde on valaistu todella hienosti ylhäältä käsin. 

    
ti. 18.12.  Aamupäivä pilvinen ja sateinen. Lämpötila +15 astetta. 
   
ke. 19.12.  Toinen perättäinen aamu ja vettä satoi. Kävin La Lagunan Camposta hakemassa 

kylmäsavulohta. Puerton kaupoissa lohi on pienissä paketeissa, jotka sisältää 4-6 
siivua. Lagunan Camposta saa kokonaisia fileitä. 

 
 Paluumatkalla pilvipeite alkoi rakoileen ja Teide näyttäytyi osaksi. Lunta on tullut to-

della laajalle alueelle. Teide oli kokonaan valkoinen ja Calderan Urkupillivuorte ylä-
puolinen alue oli myös saanut valkoisen peitteen. Klo. 12:10 sade on lakannut ja 
meren puolella näkyy jo sinistä taivasta. lämpötila +19,5ºC 

    Meillä joulun valmistelu käynnissä. Paula on aamun leiponut joulutorttuja, ja val-
mistanut lanttulaatikot ja joulusinapin. 

    klo. 13:00 Pilvet on siirtynyt sen veran että näemme omalta parvekkeelta Urkupilli-
vuorten suuntaan. Kun meidän parvekkeelta näkyy lumi niin silloin sitä on laajalla 
alueella.   

   
pe. 21.12.  Puolipilvine ja vuodenaikaan lämmin päivä on tänään suosinut meitä. Lämpötila 

16:35 21,4ºC 
 
 Aamulla oli Telefonican nettiyhteyden kadonnut. Kone ei saanut yhteyttä mihinkään. 

Puhelinsoitto kavereille tuotti sen tuloksen, että monella muullakin on samoja ongel-
mia. Iltapäivällä 16 jälkeen alkoi yhteydet taas pelittämään, jollakin tavalla, joten ol-
laan jotenkin yhteydessä muuhun maailmaan, ja taas on nähtävissä kuvaa Puerto de 
la Cruzista. 

  
la. 22.12. 8:45 Maa hieman märkä, joten yöllä on satanut jonkin verran. Taivas edelleen pilvi-

nen, ja lämpötila +17º 
    Suomalaiset valmistautuvat Joulumyyjäisiin. Belairin kaariosan alakerrassa käy jo 

kova touhu, kun sinne kasataan myyntipöytiä. 
    Klo. 10:00 alkavassa myyjäistapahtumassa on aikaisempien vuosien tapaan ollut 

myynnissä joululeivonnaisia ja jouluruokia. 
  
su. 23.12.  Aamu valkenee, ja taivas on lähes pilvetön. Teiden huippu näkyy valkoisena, ja läm-

pötila on hetki ennen auringon nousua (klo. 8:35) 16,6 ºC. 
    Päivällä lämpötila kohosi parhaimmillaan reilusti yli 20 asteen. Aurinkoisilla alueilla 

oli todella lämmintä. Oli auringon paistattelupäivä. 
  
ma. 24.12.  Jouluaatto. Klo. 10:30 Aurinko on noussut pilvettömälle taivaalle. Tällä hetkellä näyt-

täisi siltä, että on tulossa todella hieno päivä.  
    Parhaillaan Puerto valmistautuu jouluaaton viettoon. Paulan ja minun joulu alkaa 

illalla kun Jorma's bar La Guagua sulkee ovensa klo. 18:00, jolloin baarin henkilö-
kunta kokoontuu yhdessä jouluaterialle. Myös minä olen saanut kutsun siihen tilai-
suuteen. Paula on tehnyt paljon työtä baarissa jouluruokien eteen. Ruokaa on varattu 
n. 120 hengelle, sillä Puerto de la Cruzissa ei ole toista paikkaa jossa olisi vastaavalla 
ammattitaidolla tehtyä suomalaista jouluruokaa tarjolla. 

    Aamupäivällä Jouluaatto ei juurikaan erikoisemmin katukuvassa näy. Turistit istui-
vat normaaliin tapaan kahviloissa, ja paikalliset jonottivat veikkausmyymälöiden 
edessä. Joululauluja kuului monen liikkeen radiosta tai soittimesta. 

    Jorman baari, jossa on tarjolla täydellinen joulumenu, alkaa olla jo kansoitettu vii-
meistä paikkaa myöten, ja sää suosii ruokailijoita. Aurinko paistaa lähes pilvettömältä 



taivaalta, joten parempaa säätä joululounaan nauttimiseen ulkosalla ei enää voi olla. 
Puerto de la Cruz on jälleen näyttänyt mihin se vetovoima poerustuu. 

     Meidän kolmas syksy Puerto de la Cruzissa alkaa olla lopuillaan. Olemme saaneet 
viettää kolmatta eläkevuottani paikassa joka päivä päivältä tuntuu kotoisemmalta. 
Mitä enemmän polkuja, vuoria ja saarta kiertää, sitä vakuuttuneemmaksi tulee, että 
tämä on meidän paikkamme. 

    Muuttomme tänne on myös kivasti "lyhentänyt" suomalaisten ystäviemme matkaa 
Teneriffalle, ja Puerto de la Cruziin. Meidän täällä asumisen johdosta monella lähtö-
kynnys on alentunut. Viimeisin osoitus siitä minulle henkilökohtaisesti oli K50 ryhmän 
tänne Puertoon järjestämä kurssikokoontuminen. Veturimieskurssi 50 on pitänyt vuo-
sittain yhteisiä kokoontumisia yli 30 vuoden ajan. Kokoontuen milloin milläkin paikka-
kunnalla ympäri suomen. Tänä syksynä he olivat valinneet paikaksi Puerto de la 
Cruzin, johtuen siitä että me asumme täällä. 16 hengen porukka tuli, ja vietti viikon 
lomaansa, kukin omalla tavallaan, mutta kaksi iltaa istuimme yhdessä paikallisia ruo-
kia maistellen ja kuulumisia vaihdelleen. Me olimme enemmän kuin mielissämme 
siitä, että he valitsivat kokoontumispaikaksi juuri Puerto de la Cruzin.  

    34 työvuoden aikana olen ammattiveljistä saanut paljon hyvä kavereita, mutta se 
K50 ryhmä joka kanssa opiskelin 70-luvun alussa Hyvinkäällä omaan vaativaan am-
mattiimme on vuosien saatossa muuttunut. He ei ole enää pelkkiä kavereita, vaan 
heistä on tullut ystäviä. Ystäviä isolla Y:llä. 

    Kaikille retkillemme osallistuneille, sivustollamme kävijöille, Puerto de la Cruzin ys-
täville, sekä K50 ryhmälle toivotamme Oikein hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 
2008 

 
 Paula ja Mikko 
 
 ti. 25.12. Joulupäivä. Hieman pilvistä, mutta myös paistetta. Lämpötila +20ºC Aurinkoisissa 

paikoissa lämpimämpää. 
 Eilen vietimme Joulu aattoa. Kun Suomi hiljentyi joulun viettoon, niin täällä kansa 

"riehaantuu". Kansa lähtee kaupungille ja kaduille. Kuljetaan ympäri kaupunkia ja is-
tuskellaan niissä baareissa ja kuppiloissa, jota ovat aattona auki. Moni pitää ovensa 
avoimena jopa aamu kuuteen saakka. Iso osa pitää ovensa myös kiinni, ja ne jotka 
ovat auki, niin käyttävät tilannetta hyväkseen ja rahastaa. He harvat jotka on auki 
ovat nostaneet hintoja yhtä iltaa varten. On jouluaaton hinnat. 

    Tänään kävimme päiväkävelyllä Charcolla, rannassa, ja San Telmolla. Kansaa oli 
liikkeellä runsain joukoin. San Telmon rannassa oli mustajoutsen, jota oli pysähtynyt 
katselemaan satamäärin turisteja ja olipa siinä pari virkavallan edustajaakin paikalla. 
Yksi uimarimies esti joutsenta menemästä veteen. 

    Wikipedian mukaan; Mustajoutsen (Cygnus atratus) on australialainen vesilintu, 
jota tavataan Euroopassa tarhoissa ja tarhakarkulaisena. 

    Me tulimme siihen tulokseen että se oli ehkä tarhakarkulainen Loro Parkista ja tar-
koitus siirtää se sinne takaisin. Muutaman kuvan jälkeen jatkoimme kävelylenk-
kiämme. Sunnuntaina saamamme suomalainen ruisleipä ja Teneriffalla palvattu 
kinkku houkutti niin kovasti että emme jääneet rannalle pitemmäksi aikaa. 

 
ke. 26.12.  Aamusta alkaen on aurinko paistanut, ja todella lämpimästi. Varjopaikoissa lämpötila 

pysyttelee n. 20-22 asteen paikkeilla. Aurinkoisissa paikoissa lämpötila on korkea. 
Muistuttaa jo loppukesän lämpötiloja. Nyt tarkenee myös rannalla. 

    Iltapäivällä olin muuttamassa suomalaisia Belairista Pez Azulin naapuriin.  
  
to. 27.12.  klo. 6:45 lämpötila +15ºC Me olemme lähdössä retkeilemään Mascaan barrancoon. 

Siellä lämpötila oli alas mennessä alussa viileähkö, mutta kun pääsimme liikkeelle 
niin lämpötila tuntui oikein hyvältä. Ei ollut kylmä, eikä liian lämmin. Paluumatkalla 



sitten aurinko paistoi hieman enemmän ja silloin aurinkoisissa paikoissa tarkeni hy-
vin. 

  
pe. 28.12.  klo. 7:10 lämpötila +15ºC Olen lähdössä Chamorcaan. Vaikka aamu oli viileä, niin 

Cahmorcan lämpötila oli ihanteellinen 7 tunnin patikoinnille. 
  
ma. 31.12.  klo. 10:30 varjolämpötila +20ºC Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Tänään vie-

tämme vuoden 2007 viimeistä päivää. Teide sai lumipeitteen jokunen viikko sitten. 
Kävin lauantaina Teiden juurella, ja katselin lähempää lumitilannetta. Auringon paiste 
on sulattanut lunta paljon pois. Vuoden alkuun, torstaille (3.1.) hankitut luvat Teiden 
huipulla käyntiin on mahdollista toteuttaa, jos lumitilanne ei kahden päivän aikana 
muutu. 

 
 Hyvää Uutta vuotta! 



Tammikuu 2008 
 
1.1. HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2008  
 
    Vuoden ensimmäinen päivä on mennyt rauhallisesti. Ilotulitteita ovat vielä pauku-

telleet pitkin päivää jossain päin Puertoa. 
    Päivä oli aamulla pelkkää paistetta, mutta iltapäivällä pilvet jostain tulla tupsahti. 
 
 Meidän oli tarkoitus mennä Etelän lentokentälle hakemaan kaksi henkilöä 21:05 tu-

levalta koneelta. Kyseessä on kuitenkin Finnairin lento, ja se sattuu nyt olemaan n. 7 
tuntia myöhässä. FINAVIA sivuston mukaan kone lähti Helsingistä 00:40 Koneen tu-
loaika on 6,5 tunnin lentoajalla n. 5:00, joten meillä on aikainen herätys tiedossa. 

     
 2.1.  Huomenna on aamulla niin aikainen lähtö, että aurinko ei ole lähdön aikaan vielä 

noussut. On vuoden 2008 ensimmäinen Teiden retki. Luvat on hankittu kuukausi sit-
ten lähtijöille valmiiksi. Jos sää pysyy muuttumattomana ensi yön, niin me saamme 
nauttia torstaina hienosta retkestä. Lähtöpaikalla klo. 8:30 on lämpötila lähellä 0ºC 
tai pakkasen puolella.. 

     
3.1.  Aamulla lähdimme 7 aikaan kohti Teiden polun lähtöpaikkaa. Matkaan pääsimme 

8:15. Lämpötila oli lähtöpaikalla +6 astetta. Refugio Altavistalle saakka matka meni 
hyvin, vaikka paikoin oli lunta polulla runsaasti. Jääluolaan oli rappuset tuotu takaisin, 
mutta emme laskeutuneet alas. 

     Hissin yläasemalle saavuimme 13:15 Jäätilanne siitä ylöspäin oli kuitenkin sellai-
nen että polulle ei päästetty ketään, joten Teiden huipulla käyminen tänään jäi teke-
mättä. 

    Sää suosi meitä sillä aurinko paistoi koko päivän. Tuuli oli kuitenkin voimakas ja 
lämpötila ylhäällä oli sellainen että suomalainen "talvivaatetus" ei ollut yhtään liikaa. 
Hissiasemalta näimme kun henkilökunta teki lumitöitä ja hakkasi jäitä hissiaseman 
yläpuolisilla rinteillä. 

    
4.1. klo. 13:00  +22ºC 
    
5.1. klo. 18:30 alkoi Calle Iriartelta Loppiaisen ensimmäinen kulkue, jota johti soittokunta. 

Soittokunnan jälkeen tuli ryhmä nuoria, jotka kantoivat eri EU maiden lippuja. Myös 
suomen lippu oli kulkueessa hyvin edustettuna. Lippuryhmän jälkeen tuli useita ryh-
miä, jotka olivat pukeutuneet erilaisiin värikkäisiin pukuihin. 

    Charcon aukion rannan puoleinen pääty oli jo hyvissä ajoin täynnä ihmisiä, jota 
odottelivat rauhallisesti kulkueen tuloa. Katujen reunustat oli kansoitettu lähes vii-
meistä paikkaa myöten ja lapset odottelivat innoissaan mitä kuninkaat laatikoistaan 
heittelee. 

    Kuninkaiden kulkue lähti liikkeelle Playa Jardinin alueelta 19:30 ja saapui Charcolle 
hieman ennen kahdeksaa. Kuninkaat heittelivät yleisölle (lapsille) karkkeja ja jonkin-
laisia pieniä paketteja. Kulkueeseen kuului myös pellejä ja klovneja, jotka esittelivät 
omia ohjelmanumeroitaan.  

    Kulkueen jälkeen 21:00 alkoi kalasatamassa suuri ja näyttävä ilotulitus. 
     
6.1. Iltapäivällä keräsimme auton täyteen ja kävimme syömässä kania paikassa jolle ei 

heti löydy vertaa tältä saarelta. Ruokailupaikka oli tehty johonkin vanhaan kanalaa 
tai navettaan. Paikka on avoinna ainoastaan viikonloppuisin. Sisällä oli ainoastaan 5 
pöytää, ja sinne pitää tehdä pöytävaraus. Tarjolla oli alkupalojen lisäksi vain valko-
sipulikania ryppyperunoiden kera. Alkupalaksi oli vuohenmaitojuustoa ja patonkia. 

     Kani oli ehdottomasti parasta mitä täällä olemme syöneet. 
  



10.01. Joulun purkaminen on alkanut. Jouluaiheisia valoja olla parhaillaan poistamassa. 
Ayuntamiento on jo riisuttu valoista. Myös monet kadut on jo riisuttu valoista. 

    Europa Plazalle ollaan jo kasaamassa esiintymislavaa, sillä karnevaalit painaa 
päälle. Ne alkaa 27.01. ja esiintymislavalla on paljon tapahtumia, varsinkin karnevaa-
lien alussa tapahtumat keskittyy lähes kokonaan Europa Plazan lavalle. 

    Puerton karnevaaliohjelma odotuttaa jälleen. Santa Cruzin ohjelma on ollut jo ne-
tissä jonkin aikaa, mutta Puerto de la Cruzin ohjelma on ehkä vielä kirjoittamatta. 
Yleisön kannalta tärkeimmät tapahtumat on kuitenkin jo tiedossa ja ne on jo sivuilta 
luettavissa. 

 
15.01. Chamorcassa. Monet kasvit on aloittanut kasvukautensa. Nuokkukäenkaali ja Kana-

rian punakello on jo kovasti kukkimassa. Kynttiläneidonkielen lehtiruusukkeet kasvaa 
jo runsaslukuisesti Anagan pohjoisilla rinteillä. 

 
16.01.    Aamulla 7:30 taivas pilvinen ja lämpötila +16 Olemme lähdössä jälleen Chamor-
caan. 
 
 Kävimme toistamiseen Casa el Piojo:ssa syömässä kania. Paikka sijaitsee Matan-

zassa korkealla rinteessä. Olemme saaneet erään taksimiehen puhelinnumeron ja 
hän osaa viedä sinne perille. Tulee vielä hakemaan sovittuna aikana pois, kun sopii 
mennessä asian silleen. 

 
19.01. +24ºC Koko päivä oli täysin pilvetön ja aurinkoinen. 
    Aamulla menimme aikaisin Noeliaan herättelemään tuttavaamme joka oli tullut Pu-

erto de la Cruziin viettämään merkkipäiväänsä. Asiaan kuuluvalla tavalla herätte-
limme hänet laulamalla onnittelulaulun ja korkkaamalla pullon Cavaa. Iltapäivällä 
olimme El Monasteriossa viettämässä juhlaa ruokailun merkeissä.  

   
20.01. Yöllisen myrskyn jäljiltä aamulämpötila ennen auringon nousua jo +22ºC Iltapäivällä 

klo. 14:25 lämpötila +25ºC ja taivas pilvetön. 
    José Arroyo kadulla, Girasolin ja Park Plazan välissä oli jonkinlainen "katukirppis" 

sillä erotuksella, että siellä myytiin uusia tuotteita. Edellisenä päivänä kuulin että ta-
pahtuma on jonkinlainen hyväntekeväisyys juttu. 

 
24.01.  +24,0º 
    Toinen viikko menossa, jo jääkiekkopaitsiota. Ennen niin hyvin netin kautta kuulu-

neet Kärppä-selostukset on hiljentynyt. Syytä en tiedä. Olen laittanut kyselyn Radio 
Megaan, ja SBS finlandiin. Nyt sitten vain odotellaan selitystä kuulumattomuuteen. 

  
25.01. Aamulämpö 8:30 +16ºC Kalima on ohi tällä kertaa, ja yö lämpötilat on palanneet 14-

15 asteen tuntumaan. 
    Vakuutusyhtiön miehet tulee tänään tutkimaan vesivuotoa. Vuoto on poistoput-

kessa, joka on toisen huoneiston komeron yläosassa, ja siitä tippuu muutama tippa 
vuorokaudessa. 

    Vakuutusyhtiön miehet kävi tutkimassa ja tulivat siihen tulokseen että se vika kor-
jataan tuolta alakerran katon kautta. 

    Karnevaalien rakentelu jatkuu kaupungilla kovalla kiireellä. Europa Plazalle pysty-
tettävä esiintymislava alkaa olla jokseenkin jo valmiin näköinen. Jotain maalausjut-
tuja oli tänään vuorossa. Myös jouluvalojen poista ja karnevaalivalojen asennus jat-
kuu Charcon ympäristössä. 

  
27.01. Tänään alkaa karnevaalien kaksiviikkoisen ajan ensimmäinen ohjelma. Klo. 19:00 

valitaan karnevaalien lapsikuningatar. Tapahtuma on Plaza de Europalla ja sinne on 
4 € sisäänpääsymaksu. 



    Toisen koneeni kiintolevy lakkasi toimimasta. Levy on täällä kerran jo uusittu. Ta-
kuusta en tiedä, mutta liike josta sen ostin on jo lopettanut. Se sammutti ohjelmat 
itsekseen ja yritti sitten uudelleen käynnistystä. Lopuksi ei enää suostunut käynnis-
tymään ollenkaan. Kone oli vain stillkuvan kameran käytössä. Nyt se on sitten pois 
käytöstä siihen saakka kunnes saan hankituksi uuden kiintolevyn.  

     
28.01.  Kävimme tiedustelemassa Aguamansan kalanviljelyslaitokselta miten onnistuu 

Truchan ostaminen. Meille kerrottiin, että 3€/kg ja maanantaista perjantaihin on mah-
dollista ostaa kaloja 10-14 välisenä aikana. 

    2,5" IDE kiintolevyn ostaminen täällä ei ole kuten suomessa. Suomessa kun menet 
kauppaan niin varastosta haetaan ja se on siinä. Täällä Puerto de la Cruzissa ei pie-
nissä ATK-liikkeissä ole mitään varastoa. Vain hyllyssä on joitakin tarvikkeita, ja loput 
on sitten aina tilauksessa. Kun on siirrytty SATA väylään niin IDE väyläisiä ei tahdo 
helposti saada, vaikka vanhemmat koneet käyttää IDE väylää ja niistä ne kiintolevyt 
alkaa hajoilla. Ei uusien koneiden SATA levyt vielä ole hajoamispisteessä. Ei auta 
kun odottaa. 

     
31.01. Teimme retken Paisaje Lunariin. Läksimme Puertosta aamulla 7:00. Auringon nousu 

näkyi hienosti ylhäältä käsin katsottuna. Reitille lähdimme 8:10. Kiersimme Paisaje 
Lunariin Guajaran itäpuolista polkua pitkin. Tällä retkellä tutkittiin pari pikku polkua 
jotka jäivät edellisellä retkellä tutkimatta. Perille saavuimme 11:40 Pienen ruokailu-
tauon jälkeen läksimme paluumatkalle. Paluumatkalla kiersimme osan matkasta hie-
man eri reittiä kun edellisellä kerralla. Parkkipaikalle saavuimme n. 15 paikkeilla. 
Olimme käyttäneet matkaan aikaa 6 tuntia 50 min. 

    Illalla valittiin karnevaalien Reina (kuningatar). Valinta suoritettiin aidatulla Europa 
Plazalla. Valinnan päätteeksi yöllä oli suuri ilotulitus tapahtuma.  

 
 
Helmikuu 2008 
 
pe. 1.2. Olimme aamupäivällä hieman ennen yhtätoista Europa Plazalla odottelemassa las-

ten karnevaalikulkueen alkua. Hieman ennen yhtätoista siirryimme kadunvarteen hy-
välle kuvaus paikalle odottelemaan. 

    Kulkue lähti liikkeelle vasta puoli kahdentoista paikkeilla. Lapset oli puettuna hie-
nosti. Suuri osa karnevaalin teeman (miedo - pelko) mukaisesti. Paljon oli Dragula ja 
"viikatemiestä" ja muita kauhukuvista tuttuja hahmoja. 

    Hieno yksityiskohta oli se, että monella osallistujalla oli vaatteisiin kiinnitetty lappu 
jossa oli lapsen nimi ja ryhmän johtajan puhelinnumero, sekä yleinen hälytysnumero. 
Tämä varmaankin siltä varalta että jos lapsi sattuu eksymään muusta porukasta, niin 
auttajat voivat soittaa oikean henkilön numeroon. 

    Huomenna on illalla vuorossa Karnevaalien avajaiskulkue. 
  
su. 3.2. Eilen illalla seurasimme karnevaalien avajaiskulkuetta Generalissimo kadulla. Toisen 

kerroksen parveke oli hyvä paikka seurata kulkuetta, mutta valokuvauksen puolesta 
se ei ollut paras mahdollinen. Kulkueen ensimmäiset ryhmät saapuivat kohdallemme 
hieman ennen yhdeksää, ja viimeinen ohitti paikan n. 21:35. 

    Päivällä kävimme katsomassa entistä Allin baaria. Baari on avattu uusien yrittäjien 
voimin. Baarin suurelle terassille on hankittu biljardipöytä. Tieto baarin avauksesta ja 
biljardipöydästä on Puertossa levinnyt kulovalkean tavoin. Tänään siellä oli biljardi-
turnaus alkamassa. 

 
ma. 4.2. Vakuutusyhtiön remonttimiehet tuli aamulla 10 aikaan repimään WC:n lattiaa auki. 

Vesivuoto alakertaan on pahentunut sen verran että vettä tippui reilusti. Putki piti 
korjata yläkautta.  



    
ti. 5.2. Aamulla vein Paavon Puerto de Santiagoon. 
    Päivällä TV näytti liki 3 tunnin lähetyksen Santa Cruzin Cososta. Puerto de la 

Cruzissa oli monet liikkeet ja kaupat kiinni, sillä paljon oli Puertosta porukkaa Santa 
Cruzissa Coson aikaan. Jos ei mukana kulkueessa, niin sitten vain katsomassa. 

    Illalla kävin ottamassa muutamia kuvia pienestä kulkueesta. Carnaval ohjelmassa 
oli Mini-coso. Jonkinlainen ryhmien koreografia harjoitus. Kulkueen reitti oli: Plaza de 
Reyes Católicos, Avenida Colon, Avenida Venezuela y Avenida Colón. 

 
ke. 6.2. Sardiinin hautaus. Kulkue lähtee 21:00 Reitti: Avda. Colón, Avda. Generalísimo, 

Calle Valois, Calle Blanco, Calle La Marina. Kulkue päättyy kalasatamaan, jossa ilo-
tulitus ja sardiinin poltto. 

 
to. 7.2. Parhaillaan rakennetaan kuvauspaikkoja kameramiehille huomisen illan (klo. 20:30) 

korkokenkäjuoksua varten. Tapahtuma on näiden karnevaalien toiseksi viimeinen. 
Joukkueet kokoontuu Charcolla ja varsinainen juoksu tapahtuu Paseo San Telmolta 
Calle Santo Domingoa pitkin Charcolle. 

 
 Karnevaalien näyttävin tapahtuma Gran Coso Apoteosis alkaa 16:00   Reitti: Avda. 

Colón, Plaza de los Reyes Católicos, Calle Obispo Pérez Cáceres, Avda. Generalí-
simo, Calle Zamora, Calle Santo Domingo, Calle La Marina, Plaza del Charco, Calle 
San Felipe y Paseo Luis Lavaggi. 

 
pe. 8.2. Kävimme kiertämässä Chamorcan lyhemmän reitin. Anagan pohjoisen rinteen kas-

veista moni on jo aloittanut kukintokautensa. Monien kasvien kukinnot on jo osittain 
avautuneet, ja ne alkaa olla jo tunnistettavissa kirjan kuvista. 

    Illalla oli vuorossa miesten korkokenkämaraton. 
 
ti. 12.2. Aamulla tuli hieman vettä, mutta nyt puolipilvistä ja paistaa. Tätä sadetta on monissa 

paikoissa kauan kaivattu ja odotettu, mutta sitä tuli liian vähän. 
    Viikonloppu meni, ja karnevaalien kaksi viimeistä kulkuetta. Perjantain korkoken-

kämaraton ja lauantain päätöskulkue. Nyt olla palattu normaaliin päiväjärjestykseen, 
ja loput karnevaalikuvat on saatu sivulle. 

    Päätöskulkueen kuvat on Paulan ottamia, sillä minä oli 3 päivää potilaana ja katse-
lin kulkuetta TV:n välityksellä. 

 
ke. 13.2.  Eilen illalla satoi vähän aikaa. Vettä tuli, mutta vain hetken. 
 
pe. 15.02. Läksimme aamulla 9:00 Santa Cruzista hakemassa lupia Teidelle. Puertosta lähdet-

tiin lämpimästä auringonpaisteesta. La Lagunassa pilvistä ja tuulista. Santa Cruzissa 
taas hieman paistetta, mutta tuulista. 

    Lupien hakemisen jälkeen kiertelimme viimeisiä alennusmyyntejä. Etsimme ken-
kiä, ja jotain muuta tarpeellista ostettavaa. No mitään ei löytynyt, tai jos löytyi, niin 
sopivat koot oli jo mennyt. 

    Paluu matkalla poikkesimme La Lagunan Al Campossa, ja IKEA:ssa. Niistä löytyy 
aina jotain "tarpeellista". Palasimme aurinkoiseen ja lämpöiseen Puertoon 13:30 
paikkeilla. 14:00 oli vuorossa sauna. 

 
la. 16.02.  Aurinko paistaa lämpimästi lähes pilvettömältä taivaalta. 
    On kirpputoripäivä. Kävimme kauppahallilla tekemässä ruokaostoksia. Sieltä saa 

vihanneksia ja kasviksia niin edulliseen hintaan, että ei voi verrata suomen hintoihin. 
Neljällä eurolla taas sellainen kuorma että ei meinaa muovikassin kahvat kestää. 

    Kirpputorilla tein ostoksen jota olen täällä aina välttänyt. Halvalla ei saa hyvää, 
mutta silti ostin 6 eurolla rannekellon. Tarkoitus on seurata kauanko se toimii, eli 



saako siitä rahoilleen yhtään mitään vastinetta. Se näyttä aikaa, päivämäärän ja siinä 
on myös sekundaattori. Se luvataan olevan vesitiivis 30M saakka. Mekiltään se on 
XINJIA. 

 
su. 17.02. Tänään saimme nauttia oikein kunnolla aurinkoisesta säästä. Los Rodeoksen (poh-

joisen kenttä) oli päivällä joutunut saken sumun tai matalalla olevien pilvien saarta-
maksi. Uutiset kertoi lentoliikennettä häiritsevästä sumusta iltalähetyksessä. 

    Meillä Puerto de la Cruzissa lämpötila kohosi korkealle, ja aurinko paistoi pilvettö-
mältä taivaalta lähes koko päivän. Teimme aamupäivällä parin tunnin kävelykierrok-
sen rannassa, ja iltapäivällä nautimme aurinkoisesta säästä Belairin uima-altaalla. 

 
ma. 18.02. Paistetta pilvettömältä taivaalta. Kävin Playa Jardinin rannalla kävelemässä, ja hie-

man kuvailemassa tämän hetken Puertoa. 
    Olen seurannut 2 päivää Yahoon lauantaina tekemää sääennustetta alkavalle vii-

kolle. Sääennuste lupasi pelkkää sadetta ma. ti. ja ke. päiville. Kiertelin tänään ran-
nikon tuntumassa pari tuntia ja näin vain muutaman pienen poutapilven. 

    Olen poistanut omilta sivultani linkin Yahoon säätietoihin, jotta ei tule tyrkytetyksi 
säästä tietoa, joka ei juurikaan pidä paikkaansa. 

 
ti. 19.02. Aurinko nousee pilvettömälle taivaalle. 
    Ajankohtaisia kuvia kävin tänään kuvailemassa Taoron puistossa. Lämpötila oli 

korkea, joten ihmiset istuskeli puistossa etupäässä varjon puolella. 
 
ke. 20.02. Kävimme Baño baratossa katselemassa lattialaattoja WC:n lattiaan. Vakuutusyhtiö 

ei ole löytänyt samanlaista laattaa kun entinen, joten nyt on vaihdettava lattian väri. 
Laatalle ilmoitettiin hintahaarukka (6-8 €) johon sen pitää osua. Sillä hinnalla ei ollut 
saatavilla, kun kahdenlaista laattaa. Me valitsimme sellaisen sinisävyisen, koska 
WC:n kalusteet on sinisävyisiä. Entiselle seinälaatalle on alimmaisena ns. lattialista-
laatta joka on lattialaatan värinen ja n. 10 sentin korkuinen. Uudelle laatalle ei ollut 
vastaavaa, joten nyt remonttimiehillä on miettimistä, että mitä sen alimman seinälaa-
tan paikalle laittavat. 

    Tarjouduin itse laatoittamaan lattian jos vakuutusyhtiö maksaa laatat ja tarvikkeet, 
mutta vastaus oli lyhyt. Ehdottomasti ei. 

 
to. 21.02.  Aamulla tihutteli hieman vettä, joten tänään jatkoimme laattojen metsästystä. Kierte-

limme monissa kaupoissa, ja tulos aina sama. Ruskeita ja ruskeansävyisiä laattoja 
on pilvin pimein, mutta ei vaalean harmaita tai sen sävyisiä. Jos löytyy likimain oike-
ansävyinen laatta, niin sitten ei löydy sitä listalaattaa. 

    Pyrimme löytämään laatan jota on varastossa 3,7m2 verran, mutta se tuntuu täällä 
laatoittajien saarella olevan vaikeaa. Tilaamalla saa vaikka mitä laattaa, mutta toimi-
tusaika on 30 pv. Luulen että tässä vielä käy silleen että ne laatat pitää tilata, ja odo-
tella se 30 pv. 

    Yksi kauppa on jäljellä ja se on Puerto de la Cruzin Redisa. Huomenna käymme 
tutkimassa sen kaupan laattavarastot. 

 
    Auton peseminen huoltamoilla kylmällä vedellä ei puhdista maalipintaa kunnolla, 

joten illalla ajoimme auton pesupaikkaan, jossa se pestään käsin. Kolme työntekijää 
aloitti heti sisätilojen puhdistuksen. Kaksi poisti mattoja ja yksi imuroi. Matot myös 
puhdistettiin. Imuroinnin jälkeen alkoi ulkopuolinen pesu. Alumiinivanteiden puhdis-
tukseen käytiin kysymässä erikseen lupa, sillä se maksoi 1€/vanne, koska niihin käy-
tettiin jotain erikoista puhdistusainetta.  

    Pesun jälkeen auto siirrettiin, kuivauspaikalle, ja kolme naista aloitti työnsä. Ensin 
auto kuivattiin, ja sitten pyyhittiin sisäpinnat pölystä. Aikaa kului koko 



puhdistustapahtumaan n. 20 min, ja maksua tuli 18€, josta vanteiden puhdistuksen 
osuus 4€. 
 

la. 23.02. Kahtena päivänä saatiin hieman vesisadetta, kuten sivustollani oleva 
http://tiempo.meteored.com/  säälinkki ennusti. Aikaisemmin sivustollani ollut toinen 
(Yahoon) säälinkki on poistettu, koska se ei osannut ennustaa kuluneesta viikosta 
yhtään päivää oikein. 

 
 Iltapäivällä olimme kastejuhlassa. Jonnan ja Carlosin tytölle virallistettiin nimi. Tilai-

suus oli järjestetty Santa Ursulaan Carlosin äidin asuntoon. Paikka oli jyrkässä rin-
teessä, ja tie sinne kapea. Me menimme sinne autolla, ja otimme mukaan Timpan.  
Ajoimme Santa Ursulaan Arenasin kautta, ja haimme mukaan papin, sillä hän asus-
taa siellä suunnalla. Tytölle virallistettiin nimeksi Olivia Maria Rodríguez Tuhkanen. 

    Me palasimme Puertoon puoli kuuden maissa, sillä papilla oli vielä illalla messu. 
 
su. 24.02.  Sää on tänään ollut puolipilvinen. Kun läksimme aamulla 10 bussilla paistoi aurinko. 

La Lagunan kohdalla oli runsaasti tummia pilviä. Santan puolella taas paistoi aurinko. 
Kun palasimme, niin La Lagunan kohdalla tuli vettä, mutta kun saavuimme Puertoon 
niin aurinko paistoi ja lämpömittarit näytti +24 astetta. Illalla kun kävimme (19:30) 
ruokakaupassa tiputteli muutaman pisaran vettä.  

    Kävimme Sirun ja Hannun kanssa Santa Cruzin markkinoilla. Kauppahallin ympä-
ristön kadut oli täynnä myyntikojuja. Myytävänä melkein mitä vaan, mutta suurin osa 
taisi olla kuitenkin vaatetavaraa, tai muuten pukeutumiseen liittyvää. Vaikka kaduilla 
oli muutama 1€ pöytä, niin ei niissäkään kauppa käynyt. Se mitä eurolla myytiin oli 
tarpeetonta ja osaksi rikkinäistä roinaa. 

    Vakuutusyhtiön miehet on luvannut tulla keskiviikkona laittamaan WC:n lattian. 
Laattoja etsittiin monta päivää. Me ne sitten itse löysimme Puerto de la Cruzin Re-
disasta. Nyt ne on valmiina ja odottaa laatoittajaa. 

 
ti. 26.02. Yöllä on satanut vettä. Lämpötila +17,8 (klo. 9:20) Puolilta päivin alkoi paistamaan ja 

ilma lämpeni liki normaalilukemiin. 
    Tänään sai kaatua Belairin uima-altaan vierestä puu jonka lehtiin tuli talvella oikein 

runsaasti jotain valkoista moskaa. Sitä sanottiin mosca blancaksi. Se tippuessaan 
sotki uima-altaan veden ja sitä piti olla jatkuvasti puhdistelemassa. Puu on kaadettu 
1,5 metrin korkeudesta. Nyt sitten on jonkin aikaa arvoitus, se että jätetäänkö se 
kanto siihen kasvamaan vai kaadetaanko se kokonaan pois. 

 
ke. 27.02.  WC remonttimiehet tulivat ajallaan (8:30) kuten ilmoittivatkin. Tarkoitus on luultavasti 

saada lattia valmiiksi perjantaihin mennessä, sillä sen verran reippaasti aloittivat työn 
tekemisen. Entiset laatat oli poistettu puolessa tunnissa, ja uusien asennusta suun-
nittelivat jo heti kymmenen jälkeen. 

    Työmiehet poistui hieman ennen kahta, ja sanoivat tulevansa huomenna laitta-
maan loput. Me menimme heti tarkastamaan työn jälkeä. Kamalaa sanon minä. En 
ole eläissäni nähnyt noin huonoa keskeneräistä laatoitusta. Vaikka työ ei ole vielä 
valmis, niin voin sanoa sitä todella surkeaksi. Olen niin paljon itse laatoittanut, että 
tiedän miltä lattian tulisi tässä vaiheessa näyttää. Tämä sai aikaan sen että meidän 
suunnittelemamme WC remontti tulee ajankohtaiseksi ennakoitua aikaisemmin. 

      
to. 28.02.  Wc-remontti on vakuutusyhtiön puolesta tehty. Se tehtiin kokonaisuudessaan n. 8 

tunnissa. Eilinen päivä meni seuraavasti. Ensin poistettiin vanhat laatat. Poistettiin 
palaset harjaamalla. Lattiaa ei imuroitu. Tasoite kaadettiin suoraan pölyn päälle ja se 
tasoittaessa kulki lastan edellä löntteinä, koska se ei tarttunut kunnolla pölyiseen lat-
tiaan. Tasoittamisen jälkeen alkoi laattojen asennus. Niitä laitettiin märän tasoitteen 



päälle. Mikään sauma ei ole minkään seinän kanssa samassa linjassa. 
 

    Tänä aamuna työntekijät tulivat ja laittoivat sokkelilaatat paikalleen. Sitten he levitti 
valkoisen saumausaineen harmaaseen laattaan. Suurimmat kolot jotka jäivät väärin 
leikattuihin laattoihin peitettiin yksinkertaisesti saumausaineella. 

    No meillä on sitten vielä huhtikuussa lattian uusiminen ennen suomen lomaa. 
 
 
Maaliskuu 2008 
 
la. 1.3. Hieman Kalimaa ja +24º  
 
su. 2.3.  Poikamme Antti tuli Hanna vaimonsa kanssa lomalla kahdeksi viikoksi, joten seuraa-

vat kaksi viikkoa kuluu aika tiiviisti perhe keskeisesti. 
 
ma. 3.3. Kävimme ostamassa askelmittarit. Testailimme niitä kaupungilla. Tavoite kävellä 

10000 askelta, ja sehän tuli helposti täyteen muutamassa tunnissa. 
   
ti. 4.3.  Kiersimme kaikki suomalaisten matkatoimistojen hotellit ja täydensimme retkilappu-

varastot jos ne oli päässeet loppumaan. Hieman yli 30000 askelta. 
      
ke. 5.3.  San Pedrossa mutkin ja kulutimme siihen aikaa reilut 4 tuntia. 
 HUOM! San Pedron baari on suljettu keskiviikkoisin. 
  
to. 6.3.     Mascan barranco retkellä. Lämpötila oli barrancossa mukavasti liki +30 astetta. 

Kun ollaan tavallaan "kattilassa" johon ei juurikaan tuuli vaikuta ja aurinko paistaa, 
niin saatiin retkeillä todella lämpimissä olosuhteissa. 

  
pe. 7.3. Perjantai ja saunapäivä. 
 
la. 8.3.     Bollullon reitillä. Semiramis hotellin jälkeen on kävelytien vieressä tasanne, jota lii-

tovarjoilijat käyttävät lähtöpaikkanaan. Kun kohdalle sattui lähtöhetki, me jäimme sii-
hen katselemaan miten se tapahtuu. Lähtö näytti todella helpolta, kun sen osaa. Kun 
palasimme reilun kahden tunnin kuluttua, niin liitelijä oli edelleen ilmassa. 

      
su. 9.3.  Tyttäremme Hanna tuli Kimmon kanssa viikoksi lomailemaan. Samalla koneella tuli 

myös Sinikka, Paulan Helsingin aikainen työkaveri. Illalla tuli vielä Oulun koneella 
veljeni Matti vaimonsa Hilkan kanssa, sekä Antin Hanna-vaimon sisko. 

      
ma. 10.3.  +19 Aamupäivällä hieman pilvistä ja tuli jokunen vesipisara. Iltapäivällä paisteli hie-

man aurinko. 
      
ti. 11.3.  Vein nuorison vesipuistoon ja menin Matin kanssa käymään Gonde vuorella. Se saa-

ren eteläpuolella ja on päältä lähes tasainen. Läksimme liikkeelle Vennon kylästä 
12:05 ja saavuimme tasanteelle 13:45. Nousulle tuli pituutta kartalta mitattuna 2,1 
km, Kun siihen lisätään noususta aiheutuvat lisämetrit, niin saadaan hieman yli 2,1 
km. Tasanteen kierto toi lisämetkaa 0,9 km. Kokonaismatkaa saimme retkelle n. 5,3 
km. Ylhäällä pääsimme ihailemaan maisemia joka ilman suuntaan. Takaisin Vennon 
kylään saavuimme 16:25, joten kokonaisaika retkelle 4t 20 min. 

      
ke. 12.3.     Päivä Chamorcassa. Nyt on meneillään keltaisten kukkien kukinta-aika. Kanarian-

valvatit, Nuokkukäenkaalit, ja  kultapurjeet kukkivat suurilla alueilla keltaisen eri sä-
vyissä. 

    Illalla juhlimme Paulan synttäreitä Punta Bravan Casa Mariassa. 



      
pe. 14.3.  Olin hakenut luvat teiden huiputukseen. Läksimme aamulla hyvissä ajoin liikkeelle, 

koska luvat oli 11:00-13:00 väliselle ajalle, ja mahdolliseen hissijonoon varasimme 
tunnin aikaa. Hissi-asemalla oli luukulla lappu joka kertoi seuraavaa. Huipulla lämpö-
tila 0º, tuuli 55km/h ja niiden yhteisvaikutus -17º. Kukaan ei huomannut lukea vie-
reistä lappua joka kertoi että kaikki polut ylhäällä on suljettu. Nousimme hissillä ylös 
ja sitten ihmettelimme kun emme päässeet huipulle. Joukossamme oli pari henkilöä, 
jotka eivät ole aikaisemmin olleet Teidellä, joten sekään reissu ei mennyt ihan huk-
kaan. Me olimme varautuneet vaatetuksen suhteen kunnolla, joten me kyllä olisimme 
pärjänneet siellä hyvin. Me palasimme Puertoon de la Cruziin jo puolen päivän paik-
keilla, sillä nuoriso kiiruhti Pez Azulin uima-altaalle paellajuhlaan. 

      
la. 15.3.  Chamorcassa. Mukana Nuppu ja Pentti, Anna-Liisa ja Pentti, sekä Sinikka. Kun läm-

pötila on 30 astetta ja jopa ylikin, niin juomaveden määrässä ei tule pihistellä, vaan 
sitä on oltava mukana yli oman tarpeen. Ku läksimme reitille, niin auton jäi 4 täyttä 
pullollista. Niistä ei ole apua, kun ollaan barrancossa hikoilemassa. Riittävästä vesi-
määrästä ei saa tinkiä sillä perusteella, että en viitsi kantaa, kun se painaa repussa. 
Minun kantama ylimääräinen vesipullo oli tällä retkellä enemmän kun tarpeeseen. 

      
su. 16.3.  Juhlat on juhlittu ja palattu arkeen. Hanna ja Antti lähti aamulla. Olin saattelemassa 

heidät bussiin Masarun pihalla aamulla 4 aikaan. Hanna ja Kimmo lähti aamupäivällä 
Pez Azulista. Matti ja Hilkka on täällä vielä viikon. 

      
ma. 17.3.  Läksin Pulkkisen Hannun avuksi San Andresiin tekemään jotain remonttia. Purettiin 

seinä ja kannettiin harkonpalat alas parkkipaikalle peräkärryyn, ja uudet kaapit ylös. 
Hissiä ei ollut. Oli vain 126 porrasta, jotka juoksin päivän aikana n. 25-30 kertaa. 

       
ti. 18.3.  Samanlainen päivä, mutta nyt askelmittari mukana. 18724 askelta portaita ylös alas. 

Alas mennessä muovisäkki tai kaksi mukana. Säkit painoi 15-20 kg. Lisäksi kaikki 
entiset kaapit ja komerot sai lähteä, ja nekin kannettiin 

      
ke. 19.3.  Maa on aamulla hieman märkä, joten aamuyöstä on satanut muutaman pisaran ver-

ran. Tänään on suunnitelmassa San Pedron reitti. Hieman loppuverryttelyä kahdelle 
aikaisemmalle päivälle. 

      
to. 20.03.  Päivä Chamorcassa. Ensimmäisen kerran kolmen vuoden aikana kävi niin, että ret-

ken aikana Chamorcassa satoi vettä. Se oli hiljaista sadetta, ja kesti vain 15-20 min. 
    Kaikkien retkien sateista tämä oli toinen. 17.1.2006 El Palmarissa tuli vettä, ja sil-

loin sade oli niin raju, että jouduimme oikaisemaan puolivälistä, ja keskeyttämään 
koko retken. 

    Illalla lähti kirkosta liikkeelle pienimuotoinen kulkue, ja me kävimme katselemassa 
sitä ja otimme myös muutaman kuvan. 

      
pe. 21.03.  Pääsiäiskulkue lähti liikkeelle 20:15  Pimeys ehti laskeutua Puerto de la Cruzin ylle, 

joten kuvat joutui ottamaan salamavalon valossa. Se tarkoittaa sitä että ne on otet-
tava läheltä, koska kameroiden oma salamavalon teho ei riitä muutamaa metriä kau-
emmas. Entiseen malliin katujen vierustat on tungokseen saakka kansoitettu, joten 
kun kuvauspaikan löytää, niin kaikki kuvat on otettava samasta paikasta. 

      
la. 22.03.  Belairiin on hankittu Ylesat 2 kanavaa soittava osa, joten saamme television kuuluviin 

suomalaista radio-ohjelmaa. Taloyhtiö ei sitä hankkinut, vaan se piti suomalaisten 
hankkia itse. 

      
ma. 24.03.  +19,1 



    Raili valtuutti minut keräämään rahat 20€/huoneisto, jotta saadaan Ylesat 2 lisälaite 
maksetuksi. Belairin molemmissa auloissa on olut lappu, kulkureitin varrella jossa 
asiasta ja maksusta mainitaan, mutta siitä huolimatta vain 21 huoneistoa on mak-
sunsa maksanut. Tänään on 460 euroa kasassa, ja 600 tarvitaan. 

    Laitoin taloyhtiön aulaan listan jossa näkyy laitteen hinnan jo maksaneet. Siitä jo-
kainen voi päätellä onko naapuri jo maksanut maksunsa, vai kuunteleeko ne kanavaa 
maksamatta. 

 
la. 29.3.  Maaliskuu lähenee loppuaan, ja tämän talvikauden retkeilyt alkaa olla retkeilty. Huh-

tikuussa on vielä Teidelle kiipeäminen, jos lumitilanne sen sallii, ja Mascassa barran-
coretki. 

 
    Eilen sanoi automme akku työsopimuksen irti. Olin pohjoisen lentokentän parkki-

hallissa. Kun sammutin moottorin, kun menin leimaamaan pysäköintilipun. Sitten ei 
startannut, ja siinä oltiin. n. 20 min. kuluttua tuli valvoja halliin ja haki kannettavan 
akkupaketin jolla auto saatiin käyntiin. Ajoin suoraan Campoon ja ostin uuden akun. 

    Ylesat 2 maksut on kerätty. Lähes kaikki belairissa asuvat suomalaiset on kustan-
nuksiin osallistunut. Meidän kaikkien muistama (una finlandesa) ei ole vielä osallis-
tunut maksuun, mutta vielä on aikaa. 

    Me jännitämme täällä Puerto de la Cruzissa parhaillaan jääkiekon loppuotteluita. 
Kärppälippu odottaa kaapissa, ja me olemme aiheesta valmiina sitä tuulettamaan. 
Viimevuonna tuuletimme sitä Teiden maisemissa. 

 
 Eilen on taloyhtiön kokous. En tiedä mitä siellä on päätetty, mutta olen kuulut että 

uima-allas menisi taas remonttiin. Tarkkaa varmuutta ei ole, mutta sellaisia puheita 
olen kuullut. Ei ole pitkä aika, kun se oli talven kiinni, koska pikku remontti vei aikaa 
yli kuusi kuukautta. Jos näin on niin sitten ensi talvena ei sitten uida, ainakaan belairin 
altaassa. 

 
    Tänään Teneriffan suomikerhossa eletään kireissä tunnelmissa. Kerhon asiat on 

täällä sellaisessa tilassa, että huominen kokous on lähes kaikkien puheenaihe nu-
mero 1. 

    Minä lupauduin aikanaan päivittämään kerhon kotisivuja, mutta se talkootarjous 
loppui ennen kun oli kunnolla alkanutkaan. En saanut pyytämiäni tietoja joita olisin 
sivuille laittanut jäsenistölle luettavaksi. Yli kaksi vuotta on kulunut, yhä tilanne kuu-
lostaa olevan sama.  

    Kerhon kotisivuilla olevaan vieraskirjaa tuli kerhon toiminnasta sellaista palautetta, 
että jotkut veti siitä herneen nenään niin pahasti, että sivusto suljettiin. Käytännössä 
sulkeminen tapahtui siten että sivustolla oleva linkki poistettiin. Kaikki ne joilla se on 
tallennettuna oman selaimen suosikeissa pystyy sitä tänäänkin lukemaan, kuten 
esim. minä. 

    Meitä kokous ei hytkäytä, sillä olen pysynyt toiminnasta sen jälkeen sivussa, ja tyy-
tynyt vain seuraamaan tilanteen kehittymistä tai kehittymättömyyttä. Kerhon sauna-
vuoroissa olen käynyt, mutta siihen ei mene kun 1,5 euroa enemmän kun jäsenmak-
sunsa maksaneilla. 

    Kun muut huomenna hikoilee kokouksessa, niin me pidämme hauskaa. Menemme 
Hannun luokse Santa Catalinaan grillikutsuihin. 

      
su. 30.3.  +20,0 (klo. 10:10)  Kelloja on siirretty. 
 Uima-allas remontista kuulin sen verran että se alkaisi Huhtikuussa??? 
 
 
Huhtikuu 2008 
 



ti. 1.4.  HYVÄÄ APRILLIPÄIVÄÄ 
  
 Vieraskirja sivusto ei toimi. Sivustolta tulee vastaus: Shinybook.net on suljettu lasku-

tusepäselvyyksien takia. Ylläpito, Louhi Networks 
     
ke. 2.4.  Minun vieraskirja oli päivän toimimatta, mutta toimii jälleen. Se oli kuitenkin varoittava 

esimerkki, miten tuollainen mainosrahoitteisesti toimiva sivusto saattaa olla helposti 
nurin. Pitää alkaa kehittelemään uusi systeemi tuohon vieraskirjasivustoon, ja tutkia 
muita mahdollisuuksia, eli mitä muita vieraskirjapalveluita netistä löytyy. 

 
 Suomikerho piti kokouksensa ja sen näkyvin tulos oli johtokunnan vallan siirtyminen 

vuosikokouksen valitsemalle valvontakomissiolle. Kerhon sivuston vieraskirja avattiin 
kevätkokouksen vaatimuksesta, mutta illalla sen joku kuitenkin sulki uudelleen. 

    Eilen yritin käydä toimistossa maksamassa jäsenmaksuni, koska minua oli pyydetty 
samalla antamaan sihteerille neuvoja kotisivun päivityksessä. Ovi oli lukossa ja sitä 
ei kukaan tullut avaamaan. Tänään sama juttu. Nyt vain ovessa oli lappu. Toimisto 
suljettu toistaiseksi. 

 Huomenna 3.4. on syntymästäni kulunut 58 vuotta, ja sitä on illalla tarkoitus hieman 
juhlistaa. Menemme syömään POCO LOCO nimiseen paikkaan, ja sen jälkeen, las-
keudumme alas Puerto de la Cruzin yöelämään jatkamaan juhlimista. 

    Aamulla käyn kuitenkin ensin kierroksella Teiden ja Mascan maisemissa. Teiden 
hissiasemalla on tarkoitus käydä tarkistamassa missä kunnossa on polut ylhäällä, 
sillä minulla on luvat valmiina odottamassa 9.4. tehtävää Teidelle kiipeämistä varten. 

 
to. 3.4.  Ala-asemalla oli lappu joka kertoi säätiedot ylhäällä. Lämpötila 0º, Tuulen nopeus 80 

km/h. Yhteisvaikutus -18º. Hissit oli suljettu. Lappu joka kertoo polkujen tilanteen, oli 
poistettu. Silloin kun polut on suljettuna, eli ylhäällä ei pääse kummallekaan näköala-
paikalle, eikä myöskään huipulle johtavalle polulle on lippuluukun lasissa lappu jossa 
lukee Todos los senderos estan cerrado (kaikki polut suljettu) Se tietää hyvää 9.4. 
ajatellen. Jospa silloin onnistaisi huipulla käynti. Tämän talven aikaisemmat yritykset 
on jäänyt vain yrityksiksi, sillä jää on aina estänyt huipulla käymisen. 

 
 Paluumatkalla kävin Garachicon linnakkeessa ja sain hieman uutta tietoa kaupungin 

historiasta, ja ennen kaikkea 1706 tapahtuneesta tulivuoren purkauksesta, joka peitti 
alleen suuren osan Garachicon kaupungista, ja tuhosi sataman kokonaan.  

    
su. 6.4.  4.4.-6.4. Puertossa vietettiin MUECA tapahtumaa. Katutaitelijat esiintyivät ympäri Pu-

ertoa. Toreilla, puistoissa, ja lähes jokaisella plazalla.  
    Tapahtuma kiinnostaa Teneriffan lähikylien asukkaita niin paljon, että kun me kä-

vimme syömässä valkosipulikania Matanzassa, niin olimme koko ruokapaikan ainoat 
asiakkaat, sillä lähes kaikki olivat seuraamassa esityksiä Puertossa ja viettämässä 
viikonloppua ystävien ja tuttavien kanssa. 

 
 Teiden hissi ei ole kulkenut muutamaan päivään, joten meidän Teiden retki 9.4. on 

jälleen vaakalaudalla. Teiden huipulla on tuuli puhaltanut 80 km/h nopeudella, ja on 
aiheuttanut 3718 metrin korkeuteen -18º lämpötilan. Hissin kulkemattomuus ei vai-
kuta meidän kiipeämiseen millään tavalla, mutta hissillä tehtävä paluumatka saattaa 
olla vaarassa, ja se taas aiheuttaa sen että joudumme tekemään paluumatkankin 
kävellen. 

 
ke. 9.4. Tuulee voimakkaasti. Olemme lähdössä yrittämään Teidelle. 
 



 Teiden retki loppu ennen kun se oli edes alkanut. Ylhäällä tuuli ja satoi niin voimak-
kaasti, että ei ollut mitään järkeä jäädä sinne pidemmäksi aikaa. Palasimme Puertoon 
jo heti 9 jälkeen. 

    Puerto de la Cruz:ista katsottuna Teiden sää näyttää todella hienolta. Pilvet on kui-
tenkin Teiden eteläpuolella, eli Americasin puolella ja siellä sataa. Meille ne sadepil-
vet ei näy. 

    Nyt tuulee niin voimakkaasti, että pihalta kuuluu kaikenlaisten astioiden ja kukka-
purkkien kolinaa ja kilinää niiden pyöriessä pitkin katuja. Tämä muistuttaa hieman 
2005 marraskuussa ollutta myrskyä. 

 
 15:08 Voimaksa tuuli jatkuu edelleen. Uutiset kertoi juuri että tuulen nopeus Tenerif-

fan pohjoisrannikolla on 80 km/h. Edelleen kuuluu säikäyttäviä ääniä illoin tällöin. 
Koskaan ei tiedä mitä milloinkin tippuu katoilta ja seiniltä. 

 
     Loppukuusta yksityistä retkeilyä ja ystävien kanssa lomailua. 
 
 
Toukokuu 2008 
 
to. 1.5    HAUSKAA VAPPUA! 
 
 Tänään kävin yrittämässä keittiökaappien asennusta Timpalle. Ei keretty poraamaan 

kun kolmelle propulle reikä, niin jo hyökkäsi jonkun sortin isännöitsijä, joku nainen ja 
alkoi huutamaan kun hinaaja. Täällä ei saa tehdä remonttia, koska on Fiestapyhä, eli 
vapunpäivä. Ei täällä kukaan vappua näytä millään tavalla viettävän, mutta sen ver-
ran kumminkin että meidän piti lopettaa työt, koska uhkaili poliisilla. 

  
 pe. 2.5. Aamulla jatkoimme yläkaappien asennusta heti kahdeksan jälkeen. Nyt on keittiö-

kaapit paikallaan, ja uutta komerotilaa tuli heti tuplasti entiseen verrattuna. 
  
la. 3.5. Flypa, liitovarjoilijoiden kansainvälinen tapahtuma jatkuu kolmatta päivää. Taivaalla 

on näkynyt päivittäin runsaasti alan harrastajia kaikenlaisten laitteiden kanssa. On 
tavallisia, siin sellaisia joilla ei ole moottoria käytössä. Sitten on kahdenlaisia mootto-
riliitelijöitä. Toisilla moottori on selässä kuin reppu ja toiset on kolmipyöräisiä mootto-
rilaitteita, joissa istutaan kun nojatuolissa. Niillä on varmaan oma nimityskin ole-
massa, mutta minä en niitä tiedä. 

    Tänään 3.5 on Día de la Cruz joten kaupungin kaikki ristit on koristeltu, ja kukitettu. 
Puolen päivän aikaan oli pienimuotoinen kulkue, ja sen jälkeen ja hieman sitä ennen-
kin ammuttiin runsaasti ilotulitteita. Päivällä ammuttavat ilotulitteen on sellaista pauk-
kupommimallisia, joten ääntä savua, ja ruudin käryä oli ilmassa ja katutasossa. 

    Illalla on Realejoksessa suurimuotoinen ilotulitus. Olen lukenut sen olevan suurin 
vuosittainen ilotulitustapahtuma Euroopassa. Kun tulimme tänne vuonna 2005, niin 
silloin ilotulitus kesti n. 3 tuntia. 

 
ma. 5.5. Puerto de la Cruz on tällä hetkellä hiljentynyt. Vilkkaan ja tapahtumarikkaan viikonlo-

pun jälkeen tuntuu kuin koko kaupungin väestö olisi muuttanut muualle. 
    Talvikausi meni retkeilyn kannalta hiljaisesti, aikalailla odotetulla tavalla. Retkiä oli 

kuluneen talven aikana huomattavasti vähemmän kun edellisenä talvena, mutta mi-
nulle ne vähätkin retket toi paljon uutta tietoa ja paljon hienoja tuttavuuksia ja ystäviä. 
Myös kokemus saaren kasveista ja paikoista lisääntyi. 

    Suomalaiset ovat omatoimista porukkaa ja osaavat retkeillä myös itsekseen, ja 
saaren bussiliikenne antaa siihen todella hyvän mahdollisuuden. Ensi talvena 
olemme kuitenkin täällä taas, jos joku sattuisi palveluitamme tarvitsemaan. 



    Nyt tulee sivustopäivitykseen jonkin aikaa hiljaista, sillä me aloitamme huomenna 
n. 2 viikko kestävän WC remontin. Olemme vuokranneet tornista huoneen remontin 
ajaksi. Siellä käymme suihkussa ja nukkumassa, kunnes remontti on valmis. Vakuu-
tusyhtiö teki oman remonttinsa 7 tunnissa, mutta meillä siihen menee enemmän ai-
kaa. Kaikki on kuitenkin tarkoitus saada valmiiksi ennen suomeen lähtöä. 

    Kun palaamme elokuussa, niin silloin keskitymme ainoastaan meille uusien reittien 
ja polkujen tutkimiseen, sekä teemme jonkinlaista suunnitelmaa tulevalle kaudella 
2008-2009. 

 
su. 11.5. Äitienpäivä suomessa, joten onnea kaikille suomalaisille äideille. 
 
 WC remontti on hyvällä alulla. Pari päivää irrottelin Timpan kanssa entisiä laattoja 

seinistä. kolme päivää olen tasoitellut seinistä niitä pieniä heittoja joita täällä lähes 
joka seinässä on. Kun uuden laatan leveys on 40 senttimetriä, niin silloin seinien 
tulee olla tasaisia, jotta laatoitus onnistuu suunnitelluilla tavalla. 

    Vanhoja laattoja poistaessa törmäsin ongelmaan joka syntyy kun laatat liimataan 
kiinni toisiinsa, kuten täällä on tapana. Se on helppoa ja nopeaa laatoitusta, mutta 
lopputulos ei ole sitä mihin suomessa olen tottunut, joten minulle sellainen ei kelpaan. 
Laatat tiivistyy ajan kanssa toisiaan vasten niin tiukkaan, että ne saattavat ampua 
itsensä irti seinästä. Vanhoja laattoja oli helppo irrottaa. Riitti kun hieman avusti, niin 
ne suorastaan kimposivat seinästä irti. Huomenna alkaa laatoitus uusilla laatoilla. 

 
pe. 16.5. Olen "majaillut" Wc:ssä lähes viikon. Nyt on seinissä uudet laatat, ja lattia tasoitettu 

sellaiseksi että siihen voi laittaa 45cm x 45cm laatan. Vakuutusyhtiön miehet teki 
lattiaremontin valmiiksi 7 tunnissa. Minulla on mennyt 2 päivää jo pelkästään lattian 
tasoitukseen, ja kuivatukseen. Sen näin että he eivät antaneet tasoitteen kuivaa ol-
lenkaan, vaan liimasivat laatat heti märän tasoitteen päälle. 

    Tämän kauden viimeinen saunavuoro Xibanassa. Saunojat on vähentynyt mini-
miin. Naisten vuorolla vain yksi ja miesten vuorolla kaksi saunojaa. 

 
la. 17.5.  Sivuston kävijälaskuri on laitettu 3.8.2005. Nyt 17.5.2008 Vajaan kolmen vuoden ai-

kana sivustolla on käyty jo hieman yli 100000 kertaa. Tästä kovasti kiitoksia kaikille 
sivustolla vierailleille. Kävijämäärä kertoo minulle että sivustoni ylläpitoon käyttämäni 
aika ei ole ollut aivan turhaa. 

  
su. 18.5.  WC remontti on edennyt siihen vaiheeseen että tänään oli vuorossa katon ja seinien 

maalaus. Laatoitimme seinän hieman yli 2 metrin korkeuteen, ja maalasimme lopun. 
Katto on sen verran kalteva, että kun yläosan maalaa, niin pientä heittoa ei huomaa, 
koska aivan katonrajassa ei ole laatan reunaa johon kaltevuutta voisi verrata. 

 
ma. 19.5.  Ajankohtaista asiaa: 
    Tänään sain todeta että kevätkokouksen valitseman valvontalautakunnan pyyn-

nöstä tehty vieraskirja jonka linkki on mm. minun sivuillani, kiinnosta kovasti Suomi-
kerhon varapuheenjohtajaa. Sinne oli laitettu osoitetieto jolla pääsee lukemaan 
suomi-kerhon vieraskirjaan. Minna Olli soitti minulle ja uhkailemalla KÄSKI minua 
poistamaan "linkin". 

    Samaisessa puhelussa selvisi että kerhon vieraskirjan "siivoamisen" viivästyminen 
johtuu siitä että kerhon johtokunnalla ei ole mahdollisuutta siivoamiseen, sillä he ovat 
hukanneet käyttäjätunnukset Freebokin sivuille. 

 Nyt linkki on poistettu. Minulle selvisi kuinka tärkeää on sivuston piilossa pitäminen 
tai poistaminen, sillä sieltä näkee millainen, ja miten valittu (äänestä sinä minua, niin 
minä äänestän sinua) johtokunta kerhoa tällä hetkellä johtaa. Mutta koska jokaisella 
on oikeus mielipiteeseensä, ja jäsenillä on oikeus lukea sivustoa, joka on 



jäsenmaksurahoilla tehty, niin kirjoitin osoitteen puhelimen muistiin. Jos joku katsoo 
olevan jäsenenä oikeutettu siihen sivuston lukemiseen, niin minulla on se osoite. 

 
ti. 20.5. Tänään vietimme rantabileitä Playa Jardínin rannassa. Kokoonnuimme rannalle nyyt-

täri periaatteella. Mukana oli myös erilaisia pelejä ja Carlos toi mukanaan kitaran, 
joten musiikkipuolikin oli hoidettu. Vietimme hienon iltapäivän monipuolisen picknikin, 
juomien ja musiikin kera. 

 
la. 24.5. Nyt on päästy WC remontissa siihen vaiheeseen että vain pari listaa puuttuu. 

Olemme päässeet oman suihkuun, ja voimme luovuttaa sijaiskämpän avaimen pois. 
Remonttiin meni aikaa 17 päivää. 

 
 Ajankohtaista asiaa: 
    Aamulla sain sähköpostin liitteenä kiertokirjeen. Kirjeessä suorastaa haukutaan 

suomikerhon jäsenistö ja kirjeen mukaan vain johtokunta tuntee säännöt ja "noudat-
taa" niitä. Kirjeellä luultavasti pyritään hakemaan hyväksyntää johtokunnan tekemille 
virheille. Vaikka nimeni on kuulemma pyyhitty yli kerhon postituslistalta, mutta jostain 
kumman syystä kirje pölähti sähköpostiini aivan pyytämättäni. Kuten aikanaan faxit 
Jäätteenmäelle.  

 
ti. 27.5. WC remontin listoitus on valmis. Leroy Merlinistä eikä Redisasta löytynyt sopivia 

koukkuja pyyhkeille. Huomenna on auton huoltopäivä joten sillä aikaa kun autoa 
huolletaan menemme Timpan kanssa Corollalla La Lagunaan ja samalla käymme 
IKEAssa etsimässä loppuja tarvikkeita. 

 
to. 29.5. Remontti on valmis, ja nyt joutaa jo hieman kiertämään kaupungilla katselemassa 

Puerton kesäistä elämää. 
    Jonna kävi tänään parturissa ja Paula pääsi verestämään perhepäivähoitajan ai-

kaista elämää. Kiertelimme  kaupungilla tunnin Oliviaa vaunuissa työnnellen. 
    Yaniran sisko avaa miehensä kanssa huomenna ruokaravintolan, joten kohta on 

Italialaisruokaa tarjolla aivan sataman tuntumassa. Tänä iltana on jonkinlainen ava-
jaistapahtuma, ja huomenna sitten paikka on normaalisti auki. 

    Meidän lomamatka suomeen on jo likellä. Maanantaina aamulla aikainen lähtö. Re-
montti vei niin kauan, että suunniteltu retkeily tältä keväältä jäi vähiin. 

    Huomenna on Día de Canaria, joten lähes kaikki paikat on kiinni, ja Puertossa var-
maankin jonkinlaista juhlan tuntua. 

 
la. 31.5. Tänään vietettiin Puertossa Hospital de la Inmaculdan juhlia. Seinäjulisteen mukaan 

kyseessä oli 100 vuotis juhla. Calle Iriartelle oli rakennettu esiintymislava jossa suo-
ritettiin MESSU. Lavalle oli rakennettu alttari, ja useita pappeja oli paikanpäällä. Eh-
toollinen suoritettiin siten että 3-4 pappia kierteli yleisön joukossa ja jakoivat ehtool-
lisleivät siellä, eikä alttarilla, kuten suomessa on tapana. 

 
 



Kesäkuu 2008 
 
su. 1.6.     Pakkauspäivä. Huomenna lähdemme aamulla Madridin ja Amsterdamin kautta 

kohti suomea. Meillä ei ole mahdollisuutta jättää web-kameraa toimimaan, sillä mei-
dän pitää saada ikkunat kesänajaksi kiinni. Kameran johto on ikkunan ja karmin vä-
lissä, joten se on nostettava kokonaan sisäpuolelle. Meillä on kesän ajalle kaksi asun-
tovahtia, mutta heillä ei ole mahdollisuutta valvoa kameran toimintaa 

 
ma 2.6. Lentopäivä. Lentoreitti Madrid - Amsterdam - Helsinki. 
 
 Lähtö Teneriffalta 7:15 ja Helsinkiin saavuimme 23:50 Madridissa n. 6 tunnin vaihto 

ja Amsterdamissa vaihtoaikaa ainoastaan 40 min. 
 
ti. 3.6. Hannan ja Kimmon luona Leppävaarassa. Illalla käytiin mittaamassa laminaatin tarve 

Hannan ja Kimmon uuteen asuntoon, ja haettiin Matilta lomamme ajaksi auto Es-
poosta. 

 
ke. 4.6. Ajopäivä. Lähtö Espoosta 10 paikkeilla ja saavuin Muhokselle 17:45 
     
to. 5.6. Heti saunaremontin kimppuun, sillä tarkoitus on päästä saunomaan Juhannuksena. 

Antti oli jo aloittanut entisten laattojen poiston, ja seinien hiomisen. Minä jatkoin siitä. 
 
la. 7.6.  n. 30 vuotta sitten asennettu lämmityskaapeli lattiassa toimii edelleen, mutta varau-

dumme siihen että se joskus lakkaa toimimasta, ja asensimme laatoituksen alle va-
ralämmityskaapelin joka sitten tarvittaessa vain kytketään käyttöön. Tänään leikka-
simme kulmahiomakoneella lämmityskaapelille lattiaan urat ja laitoimme kaapelin 
paikalleen, ja päälle levitimme lattialämmitys tasoitetta. 

 
ma. 9.6. Oulun reissu. Veimme Antin auton huoltoon, ja samalla kävin tarkastuttamassa tä-

mänhetkisen näköni. uusien lasien toimitus kestää pari viikkoa. 
 
 Iltapäivällä suunnittelimme että miten saunan laatoitus toteutetaan, ja piirtelimme lin-

joja niille seinille jotka ovat jo kuivuneet laatoituskuntoon. Kun kyseessä on tiili/beto-
niseinä niin kosteus prosentin tulee olla alle 17% ennen vesieristeen asentamista. 

 
ti. 10.6.  Lattian kaatoja suihkun kohdalla hieman vielä lisättiin. Tasoitetta tuli lisää pari senttiä, 

joten se vaatii kuivumisaika n. 2 vuorokautta. 
     
ke. 11.6.  Tänään päästiin aloittamaan kuivista seinistä. Märkien seinien vesieritys on vielä kui-

vumassa. 
    
su. 15.6. Remontti on edennyt siihen vaiheeseen, että seinälaatat alkaa olla paikoillaan. Aika-

taulu on hieman muuttunut, koska ilman kosteus tekee sen että tasoitteita ja vesieris-
tettä joutuu kuivattamaan normaalia pitempään, ennen seuraavaa työvaihetta. Tämä 
viivästyttää pesuhuoneen valmistumista, ja meidän juhannussaunominen saattaa 
jäädä tässä saunassa saunomatta. 

     
ti. 17.6.  Seinälaatat on nyt paikoillaan. Lattian vesieristeet on kuivumassa, mutta ilman kos-

teuden ollessa korkea on kuivuminen hidastanut, joten lattian laatoitus saattaa siirtyä 
päivällä. 

 
 Kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten saunaremontin venyessä meidän lomasuunnitel-

mamme tulee väkisin hieman muutoksia. 
    



ke. 18.6.  Tänään päästään laatoittamaan lattiaa. Parissa nurkkapaikassa on pienet alueet 
joista vesieriste ei ole vielä kuivunut. Me aloitamme laatoituksen kuivalta alueelta, 
joten ne pari paikkaa ehtii kuivumaan iltapäivään mennessä, ja saamme lattian iltaan 
mennessä laatoitettua. 

    Laatoituksen kuivuminen vie kuitenkin pari päivää ja saumausta tulee kuivattaa 
vuorokausi, joten meidän aikamme taitaa olla liian lyhyt siihen, että pääsemme sau-
nomaan juhannuksena tässä remontoitavassa saunassa. 

 
to. 19.6.  Laatat seinissä sekä lattiassa. Huomenna saumataan. 
 
 Me vietämme Juhannusta Muhoksella, joten OIKEIN HYVÄÄ JUHANNUSTA KAI-

KILLE TASAPUOLISESTI! 
 
la. 21.6.  Saunomaan päästiin vasta juhannuspäivänä. No hyvää kannatti odottaa. Nyt on 

sauna kylpykunnossa, vaikka pieni suihkuseinä, ja pesuallas on vielä asentamatta. 
Ne ei saunomista hidasta. 

    Muhoksella saatiin juhannusaattona aamulla paistetta, ja illan aikana pariin kertaan 
tuli vettä, joten välillä jouduttiin sateen suojaa katteleen. 

    Tänään aamulla paisteli taas aurinko. Iltapäivällä satoi vettä todella kovaa ja ukko-
sen saattelemana. Nyt kuitenkin puolipilvistä ja oikein mukavaa juhannussäätä. 

 
su. 22.6. Jokiteatteri esittää Muhoksella Laitasaarentalolla kesäisin teatteriesityksiä. 
    Tänä kesänä oli vuorossa esitys nimeltään Miestä vailla. Me kävimme katsomassa 

sen Juhannuspäivänä. 
 
ke. 25.6.  Muhoksen reissu lähestyy loppuaan. Saunaremontti venähti sen verran, että jou-

duimme muuttamaan lomasuunnitelmia, kuten ennustelimme. 
  
    Vanha kannettava tietokoneeni alkoi oireileen. Kaikki ohjelmat toimiin oikein hi-

taasti. Diagnostiikka näyttää koneen RAM määräksi 96 Megaa. Tähän koneeseen 
sopiva muisti on tänä päivänä sen verran hintavaa että sen hankkiminen vanhaan 
koneeseen ei ole enää järkevää. Huomenna on lähdettävä tietokonekauppaan kat-
telee uutta konetta. 

to. 26.6.  Citymarketin tietokone-osastolta löytyi HP G7000 sarjan kannettava, joka on minun 
tarpeisiin riittävä. Illalla Vistan asennus ja vanhasta koneesta oman sivuston tiedos-
tojen siirto vei aikaa useita tunteja. Pelkästään recover levyjen tekeminen vei aikaa, 
koska ensimmäiset edulliset DVD levyt joita käytimme ei koneelle kelvannut. Ohjelma 
ilmoitti reilun tunnin yrittämisen jälkeen, että että hanki parempilaatuisia DVD levyjä. 
Kone on kuitenkin nyt sellaisessa kunnossa että sivuston päivitys on jälleen mahdol-
lista. 

 
pe. 27.6. Antin pesuhuoneremontissa katon panelointi jäi tekemättä. 
 
 Viime vuonna olin Antin kaverina tekemässä remonttia saunan puolelle. Silloin mi-

nulle ei ollut mahdollisuutta kylpeä remontoidussa saunassa, koska aikataulumme ei 
sallinut pidempiaikaista oleskelua Muhoksella. 

    Nyt tuli sitten samalle kerralla testattua koko sauna. Löylypuoli ja uudistettu pesu-
huone. 

    Antti tekee loput yksin ja me jatkoimme illalla matkaa. Suuntasimme auton keulan 
kohti Tyrnävää. Veljeni Matin luona vietämme pari päivää.  

 
su. 29.6. Aurinko on paistellut viikonloppuna oikein lämpimästi, joten olemme päässeet Tyrnä-

vällä nauttimaan suomen kesästä. 



    Illalla suuntasimme matkaamme Raaheen. Tarkoituksena on viettää pari päivää 
täällä ja jatkaa sitten keskiviikko aamuna kohti Jyväskylää. 

  
 ma. 30.6. Aamulla kävin Jollen kanssa aamulla 8 jälkeen kalasatamista kyselemässä tuoretta 

lohta. Olimme kuitenkin liian aikaisin liikkeellä, sillä kaikki kalastusalukset oli vielä 
merellä.  

 
 Me käännyimme torikauppiaan puoleen ja pääsimme iltapäivällä savustamaan liki 3 

kiloista lohta. 
 
 
Heinäkuu 2008 
 
ti. 1.7. Raahessa: 
    Päivä meni täällä Vilpunlaaksossa Laurin muuttokuorman tehdessä. Lauri lähtee 

opiskelemaan Porin urheilulukioon, ja pelaamaan jääkiekkoa Ässien juniorijoukkuee-
seen. 

 
ke. 2.7. Tänään ajelemme aamusta ensin Jyväskylään. Siellä käymme tervehtimässä Em-

miä. (Paulan viime talvista työkaveria), ja sitten illemmalla jatkamme matkaa Kot-
kaan. 

 
 Läksimme aamulla 8 aikaan. Jyväskylässä olimme 12:30 Istuimme Emmin kanssa 

kahvilla puoli tuntia, ja toinen puolituntia meni kaupassa ostoksilla. Jatkoimme mat-
kaa 13:30 ja Kotkaan saavuimme 17:15. 

    Sää matkan aikana oli surkea. Vettä tuli lähes koko matkan ajan. Välillä kovasti ja 
välillä taas oikein kovasti. Aurinko näyttäytyi Kouvolan jälkeen, mutta jo illalla Kot-
kassa saimme jälleen vettä. 

 
 to. 3.7. Kotkassa markkinoilla. 
    Tapasimme Kotkan markkinoilla saman myyjän joka oli viime kesänä Karhulan 

markkinoilla. Ostimme jälleen paketin josta on meille Puertossa iloa ainakin kolmeksi 
päiväksi. Ostimme kolme purkkia poronkäristystä kotiin vietäväksi. 

 
pe. 4.7. Saaran ja Kalevin luona Karhulassa. Illalla siirryimme Pekan ja Tiinan luokse sauno-

maan. 
 
 la. 5.7. Aamupäivällä Karhulan torilla, ja sen jälkeen tutustuimme Kotkan ympäristön asun-

toalueisiin. Tiutiseen ja Suulisniemeen. 
    
 su. 6.7. Tänään siirryimme Helsinkiin Sinikan luokse. Täällä vietämme kaksi päivää, ja tiis-

taina jatkamme matkaa Naantaliin. 
    
 ma. 7.7.  Päivällä kävelimme Ruskeasuolta Oulunkylään tapaamaan Hennaa ja Artoa. Iltapäi-

vällä kävimme vielä Helsingissä tapaamassa Jormaa. 
    
 ti. 8.7. Tänään ajelimme Naantaliin. Menomatkalla pysähdyimme Salossa ja kävimme torilla 

katselemassa Salolaisten torielämää. 
     
 ke. 9.7. Naantali: 
    Henna ja Arto olivat vuokranneet Naantalista meren rannalta pienen mökin. Meidät 

oli pyydetty mukaan saunomaan ja grillailemaan. Vietimme mökissä yhden yön. 
  
to. 10.7. Iltapäivällä ajoimme Vihtiin. 



 
 Olimme saaneet kutsun Tiinalta ja Letulta tulla vierailemaan heidän mökilleen. 
 
 Suosittu Mölkkypeli oli täällä kovassa käytössä. 
     
    
 pe. 11.7.  Iltapäivällä Espooseen Hannan ja Kimmon luona grillailemassa. 
    
 su. 13.7.  Hannan ja Kimmon asuntoon laittamassa laminaattia. 
    
ke. 16.-17.7. Olen päässyt listoitusvaiheeseen, ja tietenkin pientä maalausta on tie-

dossa.  
    Paulalla siivousta riittää. Entinen asukas oli kissaihminen ja laiska siivoaja. Hanna 

taas allerginen kissoille. 
    
 pe. 18.7. Sää ei ole oikein kunnolla suosinut, mutta ei se ole meitä kovasti häirinnyt, sillä re-

montintekoa on ollut siihen tahtiin että eipä ole kunnolla kerennyt ulkona oleilemaan. 
Nyt kuitenkin remontit alkaa olla sillen tehty, että jokunen pikku juttu on vielä alkavan 
viikon alussa. 

    Viikon puolivälissä matkamme takaisin pohjoisen suuntaan. Kohteenamme on Kyl-
pylähotelli Kivitippu Lappajärvellä.  

     
 ti. 22.7.    Säätiedotus lupasi lämmintä ja aurinkoista. Meillä on "loma" vasta alkamassa, joten 

päätimme huomenna mennä pesemään mattoja Hannalle ja Kimmolle. Leppävaaran 
suunnassa on paikka jossa mattojen pesu ja kuivatus on mahdollista. 

    
ke. 23.7.  Mattopesua ja terassin lattian suojausta Espoossa 
     
 to. 24.7. Perjantaina ajamme Lappajärvelle. Siellä meillä on Hyvinkään oppilaskoulun veturi-

mieskurssin kurssitapaaminen. Viime vuonna tapaaminen oli Puerto de la Cruzissa, 
ja siellä oli mukana 18 henkilöä. Tapaamisia on järjestetty tiiviisti vuosittain ja mukana 
on olleet ne jotka ovat työ- tai muilta kiireiltään pääset. Kurssi 50:n kuljettajat alkaa 
olla jo kohta kaikki eläkkeellä, joten työkiireet on kokoontumisesteenä enää vain 
muutamilla. 

     
 pe.25.7. Lappajärvellä: 
    Läksimme espoosta aamulla 7:10 ajelemaan Lappajärvelle. Perille saavuimme 

13:40. Muu porukka saapui pitkin iltapäivää, ja illalla oli paikalla jo 17 kurssitapaami-
sen osallistujaa kuulumisia vaihtelemassa. 

    
    
la. 26.7.  Tänään ohjelmassa teatteriretki, joka tehtiin veneellä. Teatterilippu sisältyi majoituk-

sen hintaan, mutta vene matkan järjesti yksityinen yrittäjä. 
    14:15 läksimme teatterimatkalle. Kun porukka oli veneessä, ja narut irti laiturista, 

niin veneen moottori sammui. Laivuri kerkesi jo tilaamaan palokunnalta hinausapua, 
jotta vene saadaan rantaan. Onneksi mukana oli dieselmoottorikokemusta vaikka 
muille jakaa. Veneessä oli 11 veturinkuljettajaa joilla kaikilla on vuosikymmenen ko-
kemus dieselvetureista ja niiden moottoreista. Kun palokunnan hinausvene saapui 
paikalla, niin moottori oli jo käynnissä, ja pääsimme jatkamaan matkaa. 

    Teatteriesitystä seurasimme kunnon helteessä. Lämpötila varmaan 30 paikkeilla. 
27.7. Eura: 
    Lappajärveltä läksimme 11:30 Ajoimme ensin Tuuriin tutustumaan Keskisen kylä-

kauppaan. Sieltä suuntasimme Porin kautta Eurajoelle, ja edelleen Turajärvelle. Tu-
rajärvelle saavuimme illalla 17:30 



 
 Kivijärvellä: 
    Puertossa tutustuneet Marjattaan ja Seppoon. Meidän piti nousta viime talvena kä-

vellen Teidelle, mutta sää teki tepposen ja esti kiipeämisen, kuten kaikki muutkin ke-
vään Teidelle kiipeämiset. 

 Heillä on "Mummon mökki" Kivijärvellä. Eurasta on sinne matkaa n. puolisen tuntia, 
joten ajoimme iltapäivällä sinne vaihtamaan kuulumisia. 

 
ke. 30.7. Turajärvi näyttää parhaimman puolensa illalla auringon laskun aikaan. 
 
 
Elokuu 2008 
 
pe. 1.8. Turajärveltä on Poriin matkaa ajallisesti n. 40 minuuttia, joten päätimme lähteä tutus-

tumaan kovasti mainostettuun Yyterin alueeseen ja sen lähiympäristön alueisiin. Op-
paaksemme saimme "Ookke Karan" Marjatta vaimonsa kera. 

    Päivän aikana tutustuimme Yyterin hienoon hiekkarantaa, ja alueeseen. Kävimme 
myös tutustumassa Reposaaren Loma-asuntomessu alueeseen, sekä tietenkin Män-
tyluodon alueeseen. Turajärven osuus lomastamme on puolivälissä. Olemme saa-
neet viettää sen todella hienon sään vallitessa. Tänään on 9:s perättäinen aurinkoi-
nen päivä. 

    
 su.3.8. Teatterissa. Kävimme katsomassa Lapissa kesäteatteriesityksen. Esityksen nimi oli 

Ministerin iltalypsy. Seurasimme esitystä pienessä vesisateessa, mutta sade ei tun-
nelmaa latistanut. 

     
 ma.4.8. Tänään sää oli pilvinen ja pientä sadetta, joten otimme varaamamme lehdet esiin ja 

vietimme lukupäivän. Tietokone-, ja digikuvalehdet tuli luetuksi päivän aikana aika-
lailla tarkkaan. 

     
 ke. 6.8. Hanna ja Kimmo saapuivat Turajärvelle saunomaan ja lomailemaan pariksi päiväksi. 

Iltapäivällä kävimme tutustumassa Yyterin hienoihin hiekkarantoihin. 
    Illalla pelailimme perinteisiä mökkipelejä.  "Rommikuppi" (Rummkub) ja Upwords 

pelit oli kovassa käytössä, ja pelit tiukkoja. 
     
 pe. 8.8. Eilen illalla alkanut sade on jatkunut koko yön, ja jatkuu edelleen. Lämpötila laski 

viime yönä 12-13 astetta. 
 
 Hanna ja Kimmo lähtivät aamupäivällä ajelemaan kotiinsa katselemaan Pekingin 

olympialaisten avajaisia. 
  
 Sää on muuttunut siihen suuntaan, että viikonlopulle on luvattu lähes jatkuvaa sa-

detta. Me aikaistamme päivällä Espooseen meno, joten ehdimme hoitamaan vielä 
avoinna olevia asioita. 

     
 la. 9.8. Siirryimme Espooseen. Hannan ja Kimmo asunnossa olohuoneen seinästä oli vielä 

maalamatta, koska värin suunnittelu vei aikaa. Tänään oli seinän viimeistelyn vuoro. 
    
 ma. 11.8. Teimme viimeiset ovisäädöt. Lattian pinta nousi laminaatilla 8mm joten ovien alareu-

nasta jouduimme höyläämään saman verran. 
    Suomen matkan viimeinen päivä menossa, joten on vuorossa laukkujen pakkaa-

minen.  
      



 ti. 12.8. Lento Teneriffalle lähtee 6:15 ja perillä aikataulun mukaan pitäisi olla 18:10 Me tila-
simme lennot keväällä. Lentoaikataulut oli hieman muuttuneet kesän aikana, joten 
pääsimme lähtemään Madridista lähes 2 tuntia aikaisemmin. Teneriffalle saavuimme 
jo 16:30 

     
 ke.13.8. Uima-altaan uusi remontti on lomamatkamme aikana saatu päätökseen. Allas on 

saanut uuden sinisen pinnoitteen ja reunat on muuttunut harmaasta kiviopinnasta 
valkoiseksi. Nyt laitettu pinnoite on saamieni tietojen mukaan samanlainen joka on 
Loro Parkin altaissa, ja sillä on kuulemma olemassa useamman vuoden takuu. 

 
 Kävin tekemässä pienen kierroksen kaupungilla jotta näkisin onko mikään muuttunut. 

matkamme aikana. Silmiin pistävin oli Regulon uusi väri. Katutöitä ollaan tekemässä 
useassa paikassa, mutta ne varmaan valmistuu lokakuun alkuun mennessä.  

     
pe. 15.8. Aamulla saimme lukea ilmoitustaululta, että Belairin uima-allas on taas käytössä. Sen 

remontti tehtiin meidän suomen matkan aikana. Ennen matkaamme remontti oli vielä 
alkuvaiheessa. Siitä puhuttiin ja asukkailta maksuosuuksia kerättiin.  

    Päivällä käväisimme Bollullossa tutkailemassa mikä on "polkutilanne". Suurin osa 
matkasta kuljetaan pitkin öljysoratietä, joten polusta ei voi kovasti voi puhua, ennen 
kun vasta Bollullon jälkeen. 

     
 ma. 18.8. San Pedron tuttu reitti oli tämän päivän ohjelmassa. Lämmintä oli riittävästi, joten 

varjoisat ja tuuliset paikat oli suosittuja muidenkin retkeilijöiden kohdalla. Korpelan 
kirjassa mainitut vesivarastoluolat jäi tutkimatta, koska emme huomanneet ottaa tas-
kulamppua mukaan. Se korjataan seuraavalla San Pedron retkellä. 

 
 Maritim hotellin kohdalla on laajat tietyöt menossa. Työ on tällä hetkellä sellaisessa 

vaiheessa, että valmistumista saadaan odotella vielä pitkään. 
    
 ti. 19.8.   Aamupäivällä lenkillä yläkaupungissa. Kuljimme menomatkalla porraskujaa, mutta 

palasimme takaisin toista kautta, sillä tungos oli siellä päiväsaikaan melkoinen. Illalla 
kävin vielä uudelleen hiljaiseen aikaan kiipeämässä portaat ylös ja alas. Aamupäi-
vällä porraskuja oli kun markkinakatu. Ihmisiä oli runsaasti liikkeellä, ja kujan muuta-
mat baarit ja myymälät pysäyttelee lomalaisia, joten liikkuminen oli paikkapaikoin lä-
hes mahdotonta. 

     
 ke. 20.8.  Kävimme Paulan kanssa etsimässä Geocaching kätkön GC10TNX. Kätkö sijaitsee 

El Monasterion takana sijaitsevalla kukkulalla. Kätkö haetutti itseään, sillä se oli mi-
nun ensimmäinen löytämäni rasiakätkö, enkä ollut aikaisemmin nähnyt millaisia 
rasiakätköt on. Olen käynyt kätköllä GCHXPA, mutta siellä oli vain kolmen kirjaimen 
yhdistelmä joka piti käydä katsomassa, ja ilmoitta se sitten kätkön tekijälle. En ole 
vielä tehnyt ilmoituksia löydöistäni, mutta nekin pitää opetella. Ilmoitukset tehdään 
www.geocaching.com sivustoon. Sieltä löytyy tietoa harrastuksesta, ja mm. Tenerif-
fan kartta ja siihen on merkittynä 105 kätköä, joten harrastus ei aivan heti saarella 
lopu. 

     
 to. 21.8. Kävin tutkimassa tunnelin joka on alhaalla hieman ennen San Pedroa. Tunneli jäi 

maanantaina käymättä, koska taskulamppu ei tullut mukaan. Tunneli on vain n. 100 
metrin mittainen mutta kun se tekee mutkan niin valo ei pääse kunnolla tunneliin, 
joten taskulamppu on hyvä olla matkassa. 

 pe. 23.8. Kaksi aikaisempaa retkeä Urkupillivuorelle on latistunut vahvaan pilvipeitteeseen. 
Nyt sää kuitenkin suosi puoliksi, sillä näimme maisemia Aquamansaan saakka, sillä 
pilvipeite oli Aquamansan alapuolella.  

    



 ma. 25.8.  Bollullo. Minun GPS laitteen mukaan matka oli yhteen suuntaan 3,9 km. Käytetty aika 
edestakaiseen matkaan 1t 50 min.  

 
 ti. 26.8. Kävimme Manun ja Yaniran kanssa kiertämässä Chamorcan polun jotta näemme 

millaisessa kunnossa ne on kesän jälkeen. Ja hyvässä kunnossa näytti olevan. Polun 
alkupäässä oli kyltti jossa oli EU tunnus ja summa joka on annettu polkujen kunnos-
tamiseen. Uusia EU direktiivin mukaisia opastekylttejä on myös tulossa. Monessa 
paikassa tolpat ja maalimerkit oli jo paikoillaan, mutta viitat vielä puuttui. Se metsä-
osuus jota me käytämme Chamorcassa retkeillessämme, ei luultavasti tule kuulu-
maan merkittyyn polkuun, koska sille polulle oli maalattu merkit jotka kertoo keltaisen 
reitin väärästä suunnasta.  

     
 to. 28.8. Vuorossa Teno Alton kierros. Tällä reitillä kiersimme hieman ylimääräistä, sillä kä-

vimme etsimässä 3 Geokätköä. Ensimmäinen kätkö oli osuudella El Palmar - Teno 
Alto. Teno Altossa kiertelimme hieman nummimaisemissa, ennen kuin jatkoimme 
kohti seuraavaa kätköä. La Tabaiban parkkipaikalla ylitimme tien ja jatkoimme polkua 
ylös. Seuraava kätkö oli muutaman minuutin matkan päässä parkkipaikalta. Tästä 
Paula kääntyi alas, ja minä jatkoin yksin kolmannelle kätkölle, joka oli n. 800 metriä 
edempänä, ja aika lailla ylempänä.  

    Löydön jälkeen palasin parkkipaikalle jossa Paula oli minua odottelemassa. Siitä 
laskeuduimme polkuja pitkin El Palmariin. Polun varrella ihailimme suuria viinivilje-
lyksiä. Rypäleet alkoi olemaan kypsiä pois poimittavaksi. 

    Me käytimme reittiin aikaa n. 6 tuntia ja kuljimme 16 kilometriä.  
     
 la. 30.8.  Iltapäiväksi oli muuta tekemistä, niin tänään tyydyimme Bollullon edestakaiseen lenk-

kiin, johon kului 1 tunti 45 min. 
 
 
Syyskuu 2008 
 
ma. 1.9. Tänään valitsimme kävelylenkiksemme Taoron puiston. Siellä kiertelimme pari kier-

rosta ja sitten jatkoimme Playa Jardinille, ja kalasataman kautta Martianezin kau-
palle, ja sitten porraskujaa ylös ja Pez Azulin kautta Belairiin. Saimme askelmittariin 
13007 askelta.  

    
 ti. 2.9. San Pedro on paikka jossa on aina yhtä kiva käydä. Tänään otimme mukaan kunnol-

lisen taskulampun jotta pääsemme hieman kurkkaamaan niitä vesitunneleita, siellä 
S Fernandon tykkibunkkerin alla. Tunneli alkupää on bunkkerin alla itäpuolella, ja 
toinen vastaavasti länsipuolella. Tunneli on n. 100 metrin mittainen, ja lähes suora. 
Tekee yhden loivan mutkan meren suuntaan. Kun menee tunneliin bunkkerin itäpuo-
lelta, niin puolivälissä tunnelia erkanee kaksi haaraa vasemmalle johonkin maan uu-
meniin. 

    Monta paikkaa on vielä käytävänä ennen lokakuun alkua, mutta on myös paikkoja 
joissa haluamme käydä useamman kerran.  

    Seuraava on luultavasti jälleen Urkupillireitti, ja sinne vetää vielä selvittämätön 
Multi-stage cache (monitoimikätkö) Los Organos. Tänään n. 4 tuntia ja 20030 as-
kelta. 

    
 to. 4.9.. Kävimme etsimässä Los Organos reitin monitoimikätköä. Koordinaattien ratkaisupai-

kan löysimme mutta lopullinen kätkö jäi tällä reissulla löytymättä. Minun GPS näyttää 
Deg,min koordinaatit kahden desimaalin tarkkuudella joten lopullisen kätkön löytymi-
nen jäi toiseen kertaan. Mielestämme ratkaisimme kätköpaikan oikein, mutta on mah-
dollista että olimme väärässä. Sää oli todella hieno ja me nautimme retkestä vaikkei 
kätkö tällä reissulla löytynyt. 



    
 ti. 9.9. Viikonloppu on huilattu, sillä on ollut liian kuumia päiviä kiipeillä vuorilla. Huomenna 

on kuitenkin jälleen tarkoitus lähteä tutkimaan missä kunnossa Guajaran / Paisaje 
Lunarin polut on. Yhdistetyn reitin varrella on 3 kätköä, ja tarkoituksena on löytää 
niistä mahdollisimman moni. Reitille tulee pituutta n. 15 km, ja kätköt joita yritämme 
löytää on GC15VQR, GCD99B ja lopuksi GCRKVM. 

       
 to. 11.9.  Kävin Manun kanssa tutkimassa Guajaran ja Paisaje lunarin polut. Läksimme Para-

dorin parkkipaikalta aamulla 8:20 ja palasimme samaan paikkaan 16:10 
    Kierroksen aikana yritimme löytää reitin lähettyvillä olevat kätköt. Kolmesta mah-

dollisesta kätköstä löysimme kaksi. Ensimmäinen monikätkön GC15VQF (n. 2700M) 
jäi löytymättä. Siirryimme seuraavaan eli peruskätköön GCD99Bjo ka sijaitsi samalla 
alueella. Sen me löysimme. Sitten jatkoimme matka alas Paisaje Lunariin (1900M) 
Sieltä löysimme kätkön GCRKVM. Löytöjen jälkee kävimme vielä katselemassa ja 
kuvailemassa Paiseje Lunarin valkeita kivipatsaita. Paluu matkalla lähdimme n. klo. 
14 paikkeilla. 

       
 la. 13.9. Still kameran toiminta ei ole mahdollista kuten viime vuonna, sillä kannettavani hajosi 

suomessa ja jouduin ostamaan uuden. Nyt olen sitten Vistan kanssa vaikeuksissa 
kameran ajuriongelman kanssa. Luovuin siitä kuvasta ja hankin digitaalisen lämpö-
mittarin, josta on mahdollista nähdä lämpötila joka on Belairin sisäpihalla. Tänä läm-
pötilanäyttö on tulevan talven still-kuva. Anturi on ulkona, mutta mittarin paikka asun-
nossani on vielä hakusessa, jotta saan siihen sopivasti valoa näkyvyyden varmista-
miseksi myös illalla. 

     
ma. 15.9. Jälleen San Pedrossa. Tarkoitus oli ottaa sellainen hieman normaalia pidempi aamu-

lenkki, koska keskiviikkona on edessä  rankempi Los Silos - Erjos - Los Silos. Sillä 
reitillä on nousua ja laskua n. 900M. Tarkoituksemme on samalla piilotta kätkö noihin 
Los Siloksen  eteläpuolisiin maisemiin. 

    Still-kameran kanssa on hieman toimintahäiriöitä, sillä kameran mukana tullut Phi-
lipsin oma ohjelma on surkea, ja minulla on ollut hieman vaikeuksia löytää ilmaisoh-
jelmaa joka huolehtii kuvan FTP lähettämisestä sivulle automaattisesti. Tarkoitus on 
saada kuvan lähetys kunnolla toimimaan ja sitten värkätä mittarille pieni ledivalo joka 
valaisee näyttöä myös hämärän aikaan. 

         
ke. 17.9. Läksimme aamulla 7 aikaan Piilottamaan kätköä Los Siloksen etelänpuoleisiin met-

siin. Tarkoitus oli päästä Los Siloksesta liikkeelle nousuosuudelle ennen kun aurinko 
alkaa liikaa paistamaan, sillä nousuosuutta on n. 900M. Los Siloksesta aloitimme 
retken Barranco de Bucarónn suuntaa ylös vuorelle. Nousun aikana ohitimme pari 
hylättyä kylää, ja välillä kuljimme oikein mukavissa metsämaisemissa. Ylhäällä alkoi 
soratieosuus, joka ei ollut kovasti meidän mieleen, sillä se oli sateettoman aikajakson 
jäljiltä kuiva ja erittäin pölyinen. Sitä oli kokonaismatkasta liki 1/3.  

    Erjoksesta alkoi taas mukavampi osuus kun päästiin jälleen oikealle polulle. 
Aloimme laskeutumaan  Barranco de Cuevas Negrasia pitki kohti Los Silosta. Heti 
alkumatkasta ohitimme pari- kolme taloa. Yhdessä oli oven vieressä lappu. Te o cafe. 
Kai siinä oli jonkin sortin kahvila. Mietimme kahvilaa hetken, mutta sitten jatkoimme 
matkaa. Laskuosuus jatkui jyrkkänä ja matka eteni reipasta, mutta varovaista vauh-
tia. Alas päin laskeutuessa ei eteneminen kuitenkaan ole sen helpompaa kun ylämä-
essäkään, joten laskeutuessa piti olla erittäin tarkkana. 

    Reitti oli kokonaisuudessaan ja maisemiltaan hieno, mutta vaatii näin päin kierret-
tynä laskuosuudella vahvat polvet ja nilkat. Soratie osuus hieman latisti tunnelmaa 
muuten hienosta retkestä. Käytimme matkaan aikaa n. 5,5 tuntia. Kätkö sai hyvän 
piilopaikan Tämän reitin maisemista. 



    Live kamera on aloittanut pienen juonittelun. Kuva muuttuilee itsekseen vaikka 
minkä väriseksi. USB portin vaihtaminen auttaa jonkin aikaa, mutta sitten se parin 
päivänpäästä juonii jälleen. No onhan se tuossa ulkona jo kohta pari vuotta ollut että 
ei kai sekään ikuinen ole. 

 pe. 19.9. Kävimme etsimässä kätköä Punta Hidalgon reitiltä. Kätkö on paikassa jossa GPS 
signaalin saatavuus on lähes olematon, mutta kuvavinkki Geocaching sivustolla on 
hyvä apu paikantamisessa. Suuri osa matkasta kuljetaan vesikanavaa pitkin. Maise-
mat reitillä on tosi upeat, mutta henkilöt joille korkeat paikat tuottaa hankaluuksia en 
tätä reittiä suosittele. 

    
 su. 21.9. Tänään oli vuorossa kaksi uutta kätköpaikkaa. Ajoimme autolla etelän puolella ja 

Aronan kylän takana oloevaan pikkukylään, nimeltä Vento. Siellä kohteemme oli 
Gonde vuoren lähes tasainen huippu. Kaksi kätkö samalle reitille on hyvä saavutus. 
Ensimmäinen oli ns. lumekätkö, eli käynti huipulla pitää todistaa valokuvalla, jossa 
kävijä kuvataan ennalta määrätyssä paikassa. Toinen oli peruskätkö, joka oli muovi-
nen rasia muistikirjoineen. Tässä kätkössä oli vaikeuksia koska siitä puuttui kynä, 
eikä meille ollut sellaista mukana. Jätimme siihen käyntikortin todisteeksi käynnis-
tämme. 

    
 ti. 23.9. Eilinen ilta meni jotta löysin livekuvaa vaivanneen vian. Kun on harrastelija sivujen 

teossa, niin pienen virheenkoodin löytyminen sivulta on työlästä. Jostain oli lipsahta-
nut pieni pätkä virheellistä koodi sivun rakenteeseen ja se esti kuvan näkymisen ai-
nakin Firefox selaimella. Nyt kuitenkin omissa testeissäni kuva näkyy myös Fire-
foxilla. 

    
 ke. 24.9. Viikonlopuksi 27-29.9. on tulossa "Puerto de la Cruz en Flor".  Avenida Colón on 

tapahtuman jonkinlainen pääpaikka. Sinne pystytetään parhaillaan erilaisia telttoja 
avajaisia ja tapahtumaa varten. Myös kaupungin kaikki puutarhat ja puistot on esit-
teessä merkittyinä tutustumista varten. Avajaiset 27.9. Klo. 11:00 Colónilla jossa sa-
malla myös vanhojen autojen näyttely. 

    Kalasataman katuremontti on menossa, ja liikenne on katkaistu kokonaan sataman 
kohdalta. Työtä on sellaisessa vaiheessa, että valmistumista saadaan odottaa vielä 
monia viikkoja. 

    Sataman kalakauppiaalla on tänään todella runsaasti kalaa myynnissä. Lajivali-
koima näytti olevan runsaampi, kun aikoihin. Myös kaksi haita oli kaupan. Hait oli 
tiskillä koukku suupielessä. Siimat oli katkaistu ja koukut jätetty. Ensimmäisen kerran 
minun aikanani näin että sataman myyntitiskillä kalat oli "kylmäsäilötty". Altaisiin oli 
kaadettu jäähilettä ja kalat oli siinä jäiden kanssa tarjolla. 

     
 to. 25.9. Kätköjen etsimisessä olen vielä alkumetreillä. Sain neuvon että kannattaa tutkia 

Geocaching sivuilta kaikki mahdolliset vinkin ja ohjeet etukäteen huolella. huonon 
ennakkotutkimisen sain kokea omalla kohdallani kätkön kanssa joka sijaitsee San 
Pedron reitin varrella olevassa vanhan vesilaitoksen raunioissa, ja on nimeltään El 
Cordo. En tutkinut perustietoja perusteellisesti ja siksi piti käväistä aamulla uudelleen 
kätköllä etsimässä vaadittuja tietoja. Nyt on sitten sekin kätkö kuitattu. Löytynyt on 
10 kätköä saaren 105, joten etsimistä vielä riittää. Nyt tiedän että mikä erottaa aloit-
televan kätköjen etsijän kokeneesta. Virheistä oppii ja kun tekee paljon virheitä, niin 
kohta on "asiantuntija". 

   
ma. 29.9. Viikonlopun Puerto de la Cruz en Flor oli ja meni. Monet Teneriffan puutarhat esitte-

livät tuotantoaan, ei kasveja joita kasvattavat ja myyvät. Näin monia sellaisia kasveja 
joita en ole aiemmin nähnyt. Nytkin vain näin, mutta en saanut kasvin nimeä tietooni. 
Ehkä uusin viikonloppuna näyttelystä ostettu kasvikirjani tuo uutta tietoa noista 



viikonlopun kasveista. Valle Marin salissa pidettiin useita luentoja, jotka liittyivät näyt-
telyn teemaan. 

    
 ti. 30.9. Illalla saimme tiedon että Matazan valkosipulikanipaikka olisi sulkenut ovensa. 

Olimme tietoisia että tuo uutinen tulisi lähivuosien aikana.  
    Meillä olisi ollut ensi talvelle vielä muutama varaus siihen paikkaan, mutta omista-

jien ikä (yli 90v) on niin korkea, että päätös ruokapaikan lopettamisesta on nyt tehty. 
Vastaavaa paikkaa, joka tunnelmallaan ja ruoallaan tulisi korvaamaan Casa el Piojon 
ei tasan tarkkaan tulee ikinä löytymään. Me kävimme siellä kevään aikana useaan 
kertaa, ja niitä käyntejä me tulemme muistelemaan pitkään. 

 
 
Lokakuu 2008 
 
3.10.    Syyskausi Puertossa alkaa pikkuhiljaa käynnistymään. Joka paikassa valmistau-

dutaan lomailijoiden tuloon. Paljon on kaupungilla katutöitä joiden valmistuminen on 
jossain myöhäisemmässä vaiheessa. 

    Myös Jorman baari on valmistautunut tulevaan. Siellä on laitettu paikkoja kuntoon 
monta päivää. Varastoja on täydennetty, joten kaikki on valmista. Avajaisia viettä-
mään tänään klo. 18:00 alkaen. 

     
7.10. 2006 tarjouduin päivittämään Suomi-kerhon kotisivuja. Tein useita päiviä ja tunteja 

töitä että sai aikaiseksi uudet sivut. Päivitys lopahti kuitenkin alkuunsa, koska mitään 
päivitettävää ei koskaan tullut. Silloin kaikki oli niin salaista. 

    Nyt olen uudelleen siinä samassa tilanteessa, sillä erolla että nyt minua on siihen 
pyydetty. Olen tehnyt ennakkoon tuntikausia töitä uuden sivuston eteen. Sivuston 
sisältö periaatteeltaan sama, mutta vanha tieto on poistettu, sekä E Kurjen sivulta 
suoraan kopioitu teksti (tietoa Teneriffasta) sai lähteä. 

    Nyt sivusto olisi tämän hetken tilanteen tasalla, ja julkaisukunnossa. On vain ole-
massa yksi este, ja se on ftp palvelimen salasana, jolla päivityksen pääsee teke-
mään.  

     
9.10. Aika kuluu kerhon aikaisempia sotkuja siivotessa. Entisen vpj:n juonittelut jatkuivat 

edelleen. Sai toisen salasanan, mutta sekään ei aukaise palvelimen ovia. Salasana 
annettiin tarkoituksella niin epäselvästi, ja vain kerran, että siitä ei saanut kunnolla 
ylös. 

    Myös kerhon kaksi muuta konetta on tyhjennetty tai lukittu salasanoilla. 
 
13.10. Eilen rekisteröin kerhon uudeksi kotisivuosoitteeksi www.tenerifensuomi-kerho.net  

Aika jonka sivun rekisteröinti vie on 3-5 päivää, joten eiköhän päästä sivuja tällä vii-
kolla jo päivittämään. Sivusto otettiin eri palvelimelle, joten freebokin palvelimella 
oleva sivusto ja sen salasanat jää nyt vpj:n omaksi hiekkalaatikoksi 

    Kätköjenetsintä päivä. Kävimme tutkimassa Mascan alueen kätköt. Mascan ky-
lässä oleva kätkö jäi ajanpuutteen vuoksi löytymättä, mutta kaksi muuta löytyi. Toinen 
oli monikätkö jonka koordinaatit tuli matkan varrelta. 

    Mascan reitti oli numeroitu koko matkan. Numerointi alkaa Mascasta ja päättyy ran-
taan. Numerot on vihreitä ja niitä on n. 100M välein Masca on 0 ja ranta on 55, joten 
niiden mukaan matkaa kertyy 5,5 km/sivu. Edestakainen matka jonka teimme tänään 
on sen mukaan 11 km. Ainut puute merkinnässä on se että polun alkupäässä ei ker-
rota kuinka monta numeroa on rantaan. 

     
16.10. Yritin vaihtaa D-Link DIR-615 n-sarjan routerin entisen MSI:n tilalle. Live-kameran 

kuva ei kuitenkaan alkanut toimimaan vaikka yritin avata tarvittavia portteja. Luin eng-
lannin kielistä ohjetta, ja siinä olevia vinkkejä, mutta ei auttanut. 



    Kerhon kotisivujen muokkaus on jatkunut taas tuntikausia, ja alkaa olla julkaisua 
vaille valmis. Palvelimelta on ilmoitettu että osoite olisi käytettävissä 17 pv:n aamuun 
mennessä. 

    Siirtelin palvelimelle jo osan sivuston tiedostoista ja kuvista, sillä mielellä että ne 
aamulla jo toimisi, ja olisi jotain valmiina. 

     
17.10. Kerhon kotisivun kanssa kaikki meni kuten minulle oli luvattu, mutta kyse olikin suo-

malaisesta firmasta. Suomikerhon sivusto aukesi tänä aamuna ja olen pitkin päivää 
korjaillut ja muokkaillut sivuja, sitä mukaa kun uutta asiaa on tullut. 

    Tänään oli kerhon ensimmäinen saunavuoro. Kylpijöitä ei ollut montaa, sillä tieto 
ensimmäisestä saunomispäivästä ei ollut tavoittanut vielä kaikkia. Suihkuremontti 
josta kerhon edustajat keväällä hotellin johtajan kanssa sopivat oli tehty siististi. Nyt 
on 4 uusittua suihkua. Kaasukäyttöinen lämminvesivaraaja on poistettu ja vesi tulee 
hotellin verkostosta, joten nyt lämmintä vettä riittää. 

      
22.10. Kotisivustoni palvelin on lähettänyt liki 20 ilmoitusta liikenne kapasiteetin ylärajan lä-

hestymisestä. Fun palvelu liikennekapasiteetin yläraja on 15Gt/kk. Nyt siitä on käy-
tetty 85%. Automaatti aloitti varoittamaan lähestyvästä ylärajasta kun 80% on ylitetty. 
Olen tänään tilannut palvelunvaihdon Fun palvelusta Small Business palveluun, jol-
loin yläraja kasvaa 40Gt/kk joten kapasiteetti ei aivan heti lopu. Tänään varmistui 
meidän suunnitelmamme toteutuminen. Meille on varattu 28.11.-29.11. väliselle yölle 
neljän hengen majoitus Refugio Altavistaan. Me nousemme sinne 28. pv. illalla. 29. 
pv. aamuvarhain aloitamme otsalamppujen valaisemaa polkua pitkin nousemisen 
Teiden huipulle. Tarkoituksemme on istua huipulla ja ihailla siellä auringon nousua. 

    Ylähissiasemalla on oltava aamulla kello yhdeksään mennessä, sillä silloin alkaa 
huipulle nousemaan Santa Cruzista luvan hakeneet kiipeilijät. Kun majoittuu Altavis-
taan niin lupaa huipulle ei tarvitse erikseen hakea vaan se sisältyy majoituksen hin-
taan. Nyt vain toivotaan pilvetöntä ja selkeää säätä, jotta nähdään myös illalla aurin-
gon laskun aikaan hienoja maisemia.     

 
26.10. Onnistuin saamaan uuden routterini (D-Link DIR-615) toimimaan. Ostin sen elo-

kuussa suomesta koska oletin että silloin saan suomenkielisen ohjeen. Ei tullut suo-
men kielistä ohjetta, joten olisi ollut sama ostaa se täältä. Olisi ollut varmaan halvem-
pikin.  

    Minun tietämys tietokoneverkoista on olematon ja kantapään kautta opittu, joten 
toivoin että mukana olisi ollut CD, jossa ohjeet usealla kielellä. Myös suomenkielellä. 
Monissa hyvän tuen omaavissa laitteissa näin on, mutta tämä d-linkin laite ei näkö-
jään kuulunut siihen ryhmään. 

    Kolmannella kerralla se sitten alkoi pelittään. Resetoin laitteen ja tein kaikki ase-
tukset uudelleen. Omasta mielestäni tein samalla tavalla myös edellisellä kerralla, 
mutta laite ei silloin hyväksynyt asetuksiani. Web-kamera vaatii jonkun portin (8080) 
avaamisen, ja se minun asetuksissani se ei aikaisemmilla kerroilla suostunut avau-
tumaan. 

    Laitoin kyselyn portin avaamisesta myös d-linkille, mutta sehän oli tietenkin turhaa. 
Mitään vastausta ei koskaan tullut, joten se siitä tuesta. 

    Routerin vaihtaminen tuli ajankohtaiseksi koska suunnittelemme langattoman ver-
kon rakentamista Jorma's baariin ja tähän entiseen w-lan laitteeseen salasanan 
vaihto on erittäin helppo, joten se on oikein sopiva laite baarin käyttöön.  

 
27.10. Calle Hermanos Fernández kadun (bussiaseman yläpuolinen katu) viereiselle jalka-

käytävälle on pystytetty liki kymmenen bussipysäkkikatosta. Tilanne vaikuttaa siltä 
että pitkälle kadulle varataan monelle bussille pysäköintitilaa. 



    Bussiaseman remontista tai siirtämisestä muualle on kuulunut monenlaisia huhuja. 
Nyt tehtävät pysäkkityöt antaa viitteitä siitä, että bussiasemaa koskeva suunnitelma 
olisi saatu jonkinlaiseen päätökseen. 

    Minun arvaukseni on että parhaillaan tehtävät työt on alkuvalmistelua tulevalle bus-
siaseman remontille. 

 
 
Marraskuu 2008 
 
2.11. Tänään pelasimme Tasca Neossa biljardin kuukausi-turnauksen. Osallistujia tuli pai-

kalle 10 Kun pelasimme kolmesta häviöstä pihalle systeemillä, niin koko turnaukseen 
vierähti aikaa liki 4 tuntia. Pistelaskua oli muutettu edellisestä vuodesta siten että nyt 
lasketaan pisteitä koko talven ajan, ja kauden mestari julistetaan sitten keväällä. 

    
8.11. Hieman pilvisessä säässä on viikko vierähtänyt. Minua se ei ole haitannut, sillä olen 

istuskellut useita tunteja päivästä tietokoneen ääressä tekemässä Suomi-kerholle 
uutta päivittäin tarvittavaa materiaalia, sillä entinen vpj. tuhosi lähtiessään tietoko-
neilta kaiken mahdollisen. Vain jäsenrekisteri on jätetty jäljelle. 

    Kerhon toiminta on tullut minulle tämän syksyn aikana paljon tutummaksi kun ai-
kaisempina vuosina. Retkitoiminta on ollut vähäisempää kun edellisenä syksynä, jo-
ten minulla tulee olemaan enemmän vapaa-aikaa tulevana talvena. Tästä johtuen 
olen lupautunut mukaan kerhon toimintaan ja asettunut ehdolle johtokunnan vaaliin, 
joka pidetään 19.11.2008 

 
9.11. Tänään vein porukkaa uuteen vesipuistoon Americasin puolelle. Minulle jäi aikaa n. 

6 tuntia, joten sen ajan etsin kätköjä jotka on piilotettu Los Christianos:in alueelle. Oli 
syöttänyt kätkötiedot valmiiksi GPS laitteeseen, joten kun sain perheen vesipuistoon 
niin vein auton rantaan parkkipaikalle, ja läksin etsintä kierrokselle. 

    Tämän päivän kätkökierrokselle tuli pituutta 18,5 km Löysin kaikki 4 jotka sijaitsevat 
Los Christianosin ympäristössä. Nyt olen löytänyt 17 Tenerifen 109 kätköstä. 

    Aika ei riittänyt laajempaa kierrokseen joten tämän päivän ajankohtaiset kuvat Los 
Christianosin alueelta. 

 
10.11. Cache luku 18/109. Tänään löysin aikaisemmin Calderassa löytymättä jääneen mo-

nikätkön. Edellisellä kerralla kävelin melkein yli mutta se vain jäi silloin huomaamatta. 
    Tämän päivänen retki tehtiin 1200 - 1550 metrin vyöhykkeellä. Ilmasto sillä alueella 

on viileämpää kun alempana, joten meidän kannalta todella hienossa säässä.  
    Ruuhkaa polulla ei ollut, sillä näimme hyvinkin suositulla reitillä n. 10 muuta retkei-

lijää.  
  
14.11. Loggasin viikolla useita uusia kätköjä. Nyt 25/109. Maaperäkätköt tuntuu olevan han-

kalia, koska niissä pitää kaikella mahdollisella jutuilla todistaa paikalla käynti. Ei riit-
tävän että lähettää pari valokuvaa paikalta, vaan vielä pitäisi piirrellä ja selitellä jotain 
maisemahavaintoja ympäristöstä. Minulle riittää tällä hetkellä, että olen paikalla ollut 
ja omalle GPS laitteelle löydön kirjannut. 

    Luonnon heräämisestä sain eilen pieniä merkkejä. Chamorcassa pari Kanarian pu-
nakelloa kukki jo hienosti. Myös menen muun kasvin vihreä väri on tummunut kovasti, 
ja sellainen kuivan kauden merkit alkaa hiljalleen katoamaan. 

    Suomi-kerhon vaalit lähestyy vauhdilla. Kunnon ehdokkaana vaalityöni pitäisi olla 
kovassa vauhdissa, mutta monen muun uurastajan tavoin, myös minulla riittää tällä 
hetkellä tekemistä kerhon ylösnostamisessa niin paljon että omaa ehdokasnumeroa 
20 ei meinaa muistaa. Piilomainontaa.  

    Viimeviikkoinen saunavuoro jäi kokonaan väliin kerhokiireiden vuoksi, joten nyt 
aika korjata tilanne ja suunnata askeleet kohti Xibana Parkkin saunaa. 



    
15.11. Seurakunnan ja Suomi-kerhon yhteisesti järjestämät myyjäiset pidettiin tänään Be-

lairin alakerrassa klo. 10-12. Entisessä uima-allas baarissa oli runsaasti myyntipöytiä 
ja aamulla leivottuja herkkuja. Oli pullaa, piirakkaa leipiä, ja muutamilla oli omantilan 
viiniä maisteltavana ja myytävänä. 

    Päivitin hieman omia tietojani maaperäkätköistä. Ohjeissa sanotaan että niiden on 
oltava opettavaisia. Nyt olen toiminut ohjeen mukaan ja piirrellyt kuvia parista 
Earthcachesta, ja laittanut ne eteenpäin. Saa nähdä miten käy. 

    Aurinko paistaa ja on lämmintä, joten on aika siirtyä sisätilasta ulkotilaan. 
    
17.11. Klo. 20.44 Sivustoni kävijälaskuri näytti lukemaa 130000. Laskuri on laitettu sivustolle 

3.8.2005, joten kiinnostus sivustoa kohtaan on ollut vahva. Päivitys ja ylläpito vie ai-
kaa, mutta olen pyrkinyt siihen että informoin lomailijoita retkistäni omien sivujen vä-
lityksellä, joten aikaa ei tule mitattua. 

    Tänään kävimme vaihteeksi El Palmarin kierroksella, ja sää suosi meitä koko ret-
ken ajan hienosti. Iltapäivän aikana alueelle ilmestyi hieman pilviä, ja ne estivät hie-
man näkyvyyttä. Pilvet kuitenkin katosivat yhtä nopeasti, kun tulivat.  

    Myös Teno Alton alueella on kasvit aloittamassa kukintokauttaan. Nuokkukäenkaali 
ja Kanarian punakello muutamilla kukillaan antoi merkkejä olemassaolostaan. 

    Lumet Teiden etelärinteillä ovat sulaneet pois. Vain pohjoisrinteellä on hieman 
lunta, mutta sekään ei haittaisi ylös kiipeämistä. Meidän yöretkemme Teidelle 28.11. 
- 29.11. näyttäisi tämänhetkisen sään vallitessa olevan toteutettavissa. 

    
19.11. Herätys aamulla 6.30. Paula alkoi leipomaan tuoreita munkkeja Jorman baariin. Oli 

edessä vaalipäivä. Kun munkit oli baarissa, niin minä lähden toimistolle avustamaan 
omalla osuudellani vaalien onnistumista. Kaikenlaista lippua ja lappua piti valmistaa 
ja tulostaa. 

    Vaalien ajan istuin toimistolla selvittelemässä jäsenrekisterin saloja. Kun ei ole oh-
jetta eikä muutakaan opastusta niin Passeli ohjelma pitää opiskella omatoimisesti, 
joten aikaa kuluu. 

    Vaalien jälkeen lähdin kuskaamaan vaalilautakuntaa Los Christianosiin, sillä etelän 
alueen vaali alkoi 17.00 Tunnin äänestyksen jälkeen läksimme kotimatkalle Puer-
toon. Edessä oli vielä vaalilautakunnalla äänten laskeminen sillä tuloksen piti olla 
valmis 20.11. 

    Vaalituloslista saatiin n. 21 paikkeilla valmiiksi laitettavaksi ilmoitustauluille ja ker-
hon kotisivulle. 

   
20.11. Tänään meidän piti olla Mascan Barrancossa retkeilemässä. Aamulla kun he-

räsimme 6.30 niin vettä satoi kunnolla. Kun vielä eilinen säätiedotus lupasi runsasta 
sadetta koko saarelle, niin tulimme siihen tulokseen että Mascan barranco-retki ei ole 
tänään turvallinen, kun kivet on märkiä ja liukkaita. Aurinko alkaa paistamaan bar-
rancoon ja kuivaamaan kiviä vasta iltapäivällä, joten päätimme siirtää retken lauan-
taille. 

    Olen ollut Mascan barrancossa näkemässä millainen projekti on nilkkansa nyrjäyt-
täneen noutaminen helikopterilla, joten jos on olemassa hiemankin vaaraa sääolo-
suhteiden johdosta, niin me siirrämme retkeä. 

     
27.11. Parin vuoden suunnitelma on loppusuoralla. Tänään pakkaamme huomista Teiden 

yöretkeä varten lämpimiä vaatteita, ja evästä reppuun. Olemme varautuneet kylmää 
säähän, sillä huipulla on lunta, joten lämpötila siellä on miinuksen puolella. Huipulle 
kiipeäminen tapahtuu aamulla 5.30 - 7.30 välisenä aikana. Aurinko nousee n. 7.30 - 
8.00 välisenä aikana ja tarkoituksemme on olla auringon nousun aikaan Teiden kor-
keimmalla huipulla sitä luonnon ilmiötä ihailemassa. 

 



28.11. Pitkään suunniteltu Teiden yöretki toteutettiin 28.11.-29.11. välisenä aikana. Jätimme 
auton hissiaseman portin viereiselle parkkipaikalle, ja aloitimme retken n. 13:50. En-
simmäinen tavoite oli yli 3200 metrin korkeudessa oleva Refugio Altavista. Meille oli  
varattu sinne majoitukset seuraavaksi yöksi. Altavista avaa ovensa vasta 17:00 joten 
meillä ei mitään kiirettä ollut.  

    Kuljettuamme parkkipaikalta noin 600 metriä Puerton suuntaan aloitimme kiipeä-
misen. Olimme päättäneet kiivetä polkua joka johdattaa suoraan paikalle josta varsi-
nainen kiipeäminen Altavistaan alkaa. Polku ei lyhennä matkaa millään tavalla, mutta 
tällä valinnalla pystyimme jättämään auton mahdollisimman lähelle hissiasemaa, jo-
ten seuraavana aamuna ei tarvitse autoa mistään kauempaa lähteä hakemaan. 

    15:40 olimme vuoren juurella, ja pääsimme aloittamaan varsinaisen nousun. Mo-
nien juoma ja evästaukojen jälkeen saavuimme perille n. klo. 18 paikkeilla. Huoneita 
ei heti saanut joten aloimme valmistamaan evästä, ja pidimme ruokatunnin. Keittiö-
varustelu oli riittävä. Vedenkeitin, sähköliesi ja mikroaaltouuni. Näillä valmistaa lähes 
vaikka millaista retkievästä. 

    Vasta myöhemmin illalla n. 20 paikkeilla, kun kaikki petipaikan varanneet olivat 
saapuneet Altavistaan, alkoi petipaikkojen jako. Kannoimme reppumme huoneeseen 
ja heittäydyimme pitkäkseen sängylle lepäilemään. Mukanamme oli myös pelikortit, 
koska suunnittelimme pelaavamme korttia illalla. Ketään se ei kuitenkaan tässä vai-
heessa (klo. 20:30) kiinnostanut joten laitoimme puhelimeen herätyksen 04:30 ja pai-
nuimme nukkumaan. 

  
29.11. Hieman huonosti nukuttu yö. Hereillä vähäväliä. Petivaatteet olivat sitä kaliperiä että 

ei ole sellaisiin oikein tottunut. Heräsimme hieman ennen kellon soittoa, eli 4:20. Vä-
hän aamupalaa, teetä ja kamat kasaan. Läksimme otsalamppuvaellukselle pimeään 
suunnitelman mukaan klo. 5:00. 

    Led-valaisimet antoivat yllättävän kirkkaan valon, joten oli helppo kiipeillä täysin 
pimeässä. Tietenkin etuna oli aikaisemmat kerrat samaisella polulla. Lämpötila oli 
lähtiessä n. 3-4 astetta. Tuulen puhaltaessa vaikutus oli sitä luokkaa että kunnollinen 
varustus oli paikallaan. Meidän verkkaisella vauhdilla saavuimme 6:15 ylähissiase-
malta alkavalle polulle. n. 6:30 lämpötila oli 0 astetta, ja me aloitimme viimeisen nou-
sun kohti huippua. Tässä vaiheessa auringon valo oli jo hieman alkanut värjäämään 
horisonttia punasävyyn. Huipulle saavuimme 7:20 joten auringon nousuun oli aikaa 
reilu 10 min. Tässä vaiheessa huipulle alkoi saapumaan retkeilijöitä, jotka olivat läh-
teneet Altavistasta liikkeelle n. tunti meidän jälkeen. 

    Hieman ennen h-hetkeä ilmestyi näkyviin liitovarjoilija, joka oli juuri lähtenyt liik-
keelle. Se miten ja milloin hän oli varjonsa huipulle tuonut oli meille arvoitus. 

    Kuvaus ja katselusession jälkeen aloimme pikkuhiljaa laskeutumaan kohti hissi-
asemaa. Meille jäin odottelua reilu tunti, sillä hissit lähtee liikkeelle vasta 9:00, ja en-
simmäiseen lähtöön meitä ei päästetty, sillä siinä kuljetuksessa on mukana ainoas-
taan henkilökuntaa. 

    Hieman viileää oli kiipeilysää aamuyön tunteina, mutta siitä huolimatta reissu oli 
sen arvoinen. 

 
 



Joulukuu 2008 
 
6.12. Itsenäisyyspäivä. 
    Kaupungin sadat kukkapenkit ovat saaneet puna/valkoiset värit. Joulukukkia on is-

tutettu tuhansia kaikkiin Puerto de la Cruzin kukkapenkkeihin ja pensaiden ympärille.   
    Suomi24.fi palvelin on minun postieni kannalta ongelmallinen. Minun sähköpostini, 

joka lähtee telefonican smtp palvelimelta en koskaan mene perille suomi24 osoittee-
seen. Olen lähettänyt useita viestejä, eikä yksikään ole tavoittanut vastaanottajaa. 
Olen siitä myös laittanut palautetta, mutta eivät osanneet tehdä asialle mitään muuta 
kun syytellä Telefonican asetuksia.  

    Joka tapauksessa minä en voi vastata suomi24.fi osoitteisiin, joten jos on tarvetta 
laitta postia, niin mieluummin jostain muusta kun em. osoitteesta 

 
 Puerto de la Cruzin matkailutoimiston suomalaisille järjestämä rantajuhla keräsi suu-

ren joukon suomalaisia juhlistamaan Itsenäisyyspäivää. Playa Jardinin rannasta oli 
varattu, ja aidattu suuri alueelle juhlavieraiden käyttöön. Kaupungin tarjoamat välipa-
lat ja juomiset tekivät hyvin kauppansa. Itsenäisyyspäivää juhliva suomalaisyleisö piti 
saamastaan palvelusta ja antoivat kaupungin edustajille suuret ja raikuvat aplodit. 

    Suomalaisten runsas osallistuminen juhlaan sai Puerton matkailutoimiston edus-
taja lupaamaa että seuraava juhla tullaan järjestämään Plaza de Europalla ja sinne 
hankitaan jokaiselle istumapaikka. 

 
 Illalla juhlat jatkuvat Hoteli Xibana Parkin juhlasalissa Itsenäisyyspäivän juhlaillallisen 

merkeissä. Tapahtumaan on lippunsa lunastanut n. 240 illallisvierasta, joten suomen 
Itsenäisyys on, niin täällä asuvien, kuin täällä lomaa viettävien ihmisten keskuudessa 
suuri juhlan aihe. 

 
8.-14.12. Viikko 50 meni parin retken lisäksi Suomi-kerhon asioiden kanssa. Retkirintamalla on 

säistä johtuen ollut hiljaista, joten olen joutanut olemaan kerhon toimistolla teke-
mässä niitä juttuja jotka minulle on valtuutettu. 

 
 Viimeviikolla sytytetyt jouluvalot on taas valaisemassa Puerton katuja. Pari kertaa 

olen ehtinyt kaupungilla käydä joulua kuvailemassa. Valoja on ehkä hieman karsittu, 
tai niiden laittoa on porrastettu. Joitakin katuja on valaistu hieman eritavalla kun en-
nen. Avda. Generalisimo oli viime joulun aikaan todella runsaasti valaistu, mutta nyt 
ei. Kirkon puisto (Plaza de la Iglesia) ei vielä viime viikolla ollut saanut valojaan lain-
kaan? Myös kukkaistutuksia on karsittu. Joulutähtien määrä on jonkin verran pie-
nempi, kun viime jouluna.  

 
 Kiireinen viikko huipentui 14.12. kerhon järjestämään pikkujoulujuhlaan. Xibana Par-

kin juhlasaliin oli saapunut yli 120 juhlijaa. Sali- ja pöytäkoristelu oli heti saliin tullessa 
silmiinpistävän juhlallinen. Olosuhteet, ohjelma, ruokailu ja tanssit oli hieno ja joulu-
tunnelmainen kokonaisuus josta jäi ainakin minulle ensikertalaisena hyvä mieli. 

    Ruokailu oli ehkä illan odotetuin tapahtuma, jota kaikki odottivat suurella mielen-
kiinnolla, sillä pöydät notkuivat toinen toistaan hienompia jouluherkkuja.  

    Minulle kerhon joulujuhla oli ensimmäinen, joten minulla ei ole vertailumahdolli-
suutta aikaisempiin juhliin. Juhlassa oli kuitenkin runsaasti jäseniä jotka olivat osal-
listuneet joulujuhlin myös aikaisempina vuosina. Heidän palautteensa; "Näin hienoja 
joulujuhlia ei ole koskaan aikaisemmin järjestetty" on ollut hieno kiitos koko sille po-
rukalle joka on osallistunut pahasti karille ajetun kerhon korjaamiseen uuteen ja en-
tistä ehompaan kuntoon. 

     
16.12. Takuuvarmaa Chamorcan retkeä ei ole vielä tähän mennessä jouduttu kertaakaan 

perumaan. Aina olemme lähteneet paikanpäälle tilanteen tarkastamaan, vaikka 



Puertossa on satanut. Perillä sää on aina suosinut, paria pientä matkan aikana sat-
tunutta muutaman minuutin sadekuuroa lukuun ottamatta. 

    Tälle päivälle luvattiin niin kovaa tuulta ja sadetta, että emme edes lähteneet tilan-
netta paikanpäälle tarkastamaan, vaan siirsimme retken suosiolla lauantaille. 

 
20.12. Chamorcan retken muuttaminen tiistaista lauantaihin oli onnistunut. Sää suosi koko 

päivän retkeilyä. Tuuli puhalteli puuskittaisesti, mutta se ei haitannut, päin vastoin. 
Chamorcan maisemia oli ihailemassa vain kourallinen porukkaa. Koskaan, se ei ole 
ollut ruuhkainen reitti, joten siellä saa taivalta  ja ihailla maisemia kaikessa rauhassa. 

    
22.12. Plaze de la Iglesia on edellisellä viikolla saanut jouluvalonsa. Valaistus on edellis-

vuotta hieman vaatimattomampi, mutta uutta on kirkon ulkonurkkaan tehty seimiase-
telma, joka on toteutettu pienillä valosarjoilla. Normaali kokoiset ihmishahmot valai-
sevat kirkkopuistoa illalla uudella tavalla. 

  
    Tänään Teneriffan Suomalainen seurakunta ja Tenerifen Suomi-kerho pitivät yh-

teiset joulumyyjäiset Belairin alakerrassa. Joulu ruokien ja leivonnaisten myynti kävi 
vilkkaana, sillä nyt oli viimeinen mahdollisuus täydentää jouluruokavarastoja, jos 
omat leipomiset on jäänyt tekemättä. 

    Sää Puertossa on alkanut muuttunut lämpimämpään suuntaan, sillä mittarini näyt-
tää 21,4 astetta varjossa. 

 
24.12. Hyvää Joulua  
 
25.12. Eilen saimme viettää Jouluaaton oikein aurinkoisessa ja lämpimässä säässä. Sateita 

emme Puerto de la Cruziin saaneet vaikka Tv:n säätiedotus niitä koko saarelle en-
nusteli. Lämpötila kohosi reilusti yli 25 asteen, ja vielä tänä aamuna oli lämpötila 21,5 
astetta, kun se on ollut joinakin aamuina vastaavaan aikaan 15-16 astetta.  

 
26.12. Tapaninpäivänä kävin etelän puolella sijaitsevalla Golf de Sur alueella. Siellä käytin 

aikaani kätköjen hakemiseen. Kolme kätköä on tänään "logattu", joten 30 olen nyt 
Teneriffan kätköistä löytänyt. Uusia tulee koko ajan. Tänään niitä on virallisesti 115, 
ja lisää tulee koko ajan, joten etsimistä riittää. 

      
27.12. El Palmar - Teno Alto retkellä.  
    Sää Puertossa oli aurinkoinen ja lämmin kun läksimme ajelemaan kohti Tenon vuo-

ristoa. El Palmarissa tuuli yltyi aikalailla navakaksi. Pilvet oli n. 1000 metrin korkeu-
dessa joten retkeä taivalsimme pilvien alareunan kohdalla.  

    Retkeilyn kannalta sää oli hyvä mutta tuulen pitävä takki on hiostava ja siten taas 
tulee houkutus hieman avata takista vetskaria. 

    
31.12. Takin vetskarin avaaminen Teno alton retkellä näkyy ja tuntuu nyt. Paula sairasteli 

kolme päivää nuhaa ja flunssaa. Nyt on sitten minun vuoroni. Maanantaina alkoi oi-
reet näkyyn ja nyt se on hyvässä vauhdissa joten Uusi Vuosi otetaan vastaan nuhai-
sena ja flunssaisena. En tiedä mitä se ennakoi, mutta toivottavasti sitä että vuoden 
2009 flunssa on nyt sitten sairastettu ja tulevan vuoden saa terveenä ja enempiä 
sairastelematta. 

    Kun kävin apteekista hakemassa helpotusta flunssaani, niin huomasin että siellä 
oli varauduttu suureen flunssa-aaltoon. Tiskinpäälle oli laitettu esille monenlaista 
flunssalääkettä. Saattaa olla että tämä taudin olisin sairastanut myös ilman Teno Al-
ton tuulisessa säässä tehtyä retkeä.  

 
 Jälleen on se aika vuodesta kun on kiitoksen aika. Olen voinut ilolla seurata sivustoni 

kävijämäärän kasvua. Kahdesti olen nostanut liikennekapasiteetin rajaa, ja se on nyt 



40Gt/kk. Tämä on osoitus siitä että sivustolle on ollut tarvetta ja sille löytyy jatkuvasti 
uusia kävijöitä internetin käyttäjien siitä osasta joita Teneriffa lomapaikkana, retkeily-
paikkana, tai muuten vaan saarena ja paikkana kiinnostaa. 

 
 Kiitän kaikkia retkilleni osallistuneita, ja sivustolla vierailleita kuluneesta vuodesta. 
 
 Lisäksi kiitän Sonera Plazan keskustelupalstan vakiokirjoittelijoita (Amigos de Puerto 

de la Cruz) siitä että ovat sivustoani siellä omatoimisesti tunnetuksi tehneet. Erityis-
kiitos sille tuntemattomalle uurastajaa, joka tekee sivustostani aina erittäin suuren ja 
näyttävän numeron,  kun joku retket sanan ohimennen kirjoituksessaan mainitsee. 

 
 Kiitos ja Hyvää Uutta Vuotta 2009 
 



Tammikuu 2009 
 
1.1.2009 Hyvää Uutta Vuotta 2009 
 
 Mekin kävimme Uutta Vuotta vastaanottamassa. Uuden Vuoden ilotulitusta oli kala-

satamaan saapunut seuraamaan suuri joukko paikallisia ja täällä lomaansa viettäviä. 
Ilotulitus oli n. 6 minuutin mittainen, mutta siinä ammuttiin suuri määrä raketteja. Par-
haillaan oli ilmassa useita raketteja. 

    Tänä vuonna kuvasin tavallisella taskukamerallani ainoastaan videokuvaa, koska 
IXUS kamerani valotusautomatiikka ei tuota riittävän hyviä kuvia, sillä valotusaikaan 
ei voi juurikaan vaikuttaa. 

    Ilotulituksen jälkeen kansa siirtyi kaupungin lukemattomiin kahviloihin, kuppiloihin 
ja puistoihin jatkamaan uuden vuoden juhlimista. 

    Kuvavideo ajankohtaisissa kuvissa. 
     
3.1.2009 Kävimme kierroksella Chamorcassa. Meno matkalla poikkesimme Pico del Inglesin 

näköalapaikalla katselemassa maisemia. Samalla tutkailin erään polun lähtöpaikkaa, 
sillä minun on käytävä tarkastamassa yksi kätkö joka on laitettu paikalleen, mutta 
Teneriffen "GeoBoss" ei ole sitä sivustolle hyväksynyt, ennen kun kätkön koordinaatit 
on joku tarkastanut. Minä olen lupautunut ne tarkastamaan. 

    Chamorcassa teimme pienen kiipeilyretken Mta. Tafadalle. Siellä katselimme puo-
len tunnin ajan Anagan niemen maisemia. 

    Chamorcasta ajoimme Tagananaan jossa vietimme 1-2 tunnin mittaisen ruo-
kailu/siesta tauon, jonka jälkeen palasimme Puertoon. 

    
4.1.2009 Kiertoajelu La Lagunan, Teiden, Mascaan ja Buenavistan kautta Puertoon. 
 
 Menomatkalla kävimme Esperanzan metsässä katsomassa Francon monumenttia. 

Edellinen vertailukäyntini oli vuodelta 2005. Nyt monumentista ja sen edustasta oli 
poistettu kaikki kyltit, vaakunat ja tekstit. Vain betoninen torni on jäljellä. Töhryt oli 
peitetty valkoisella maalilla. Vaikuttaa siltä että kaikki joka muistuttaa jotenkin Fran-
con ajasta, ollaan muuttamassa tai poistamassa. Aikaisemmin kesällä Avda. Gene-
ralissimo kadun nimi muutettiin nimeksi Avenida Familia de Betancourt y Molina. 

 
 Esperanzan metsän jälkeen kävimme parilla näköalapaikalla ja niiden jälkeen pysäh-

dyimme IZANAN kohdalla katselemaan kun liitovarjoilijat aloittivat matkaan kohti Pu-
erto de la Cruzia. Sää oli mitä parhain liitovarjoiluun. Näkyvyys oli todella hyvä, sillä 
ylhäältä näkyi koko Orotavan laakso Puerto de la Cruzia myöten. 

 
 Teideltä ajoimme Santiago del Teideen jossa saimme nähdä mantelipuiden aloitta-

neen kukintansa. Tosin vasta muutama pensas oli kukkimassa. Viikon tai parin 
päästä on Santiago del Teiden laakso kauneimmillaan, kun sadat puut kukkivat val-
koisina tai valkoisen/vaaleanpunertavassa sävyssä. 

     
8.1.2009 Flunssa on ottanut tiukan otteen, joten on ollut pakko viettää runsaasti aikaa sisällä, 

ja ottaa kaiken sorttisia flunssalääkkeitä. Myös apteekit oli varautuneet flunssa-aal-
toon koska ko. lääkettä oli varattuna tiskille helposti saatavaan paikkaan. Sen verran 
sain oloani paranemaan että pääsimme toteuttamaan ennakkoon suunnitellun ret-
ken. 

 
    Chamorcan maisemat näytti jälleen parhaat puolensa. Puertosta lähtiessä sade 

saatteli meidät matkaan. Perillä aurinko alkoi paistamaan ja sitä jatkui lähes koko 
päivän. Kovimmissa nousupaikoissa pienet pilvet auringon edessä vain helpottivat 



matkamme. Me kiersimme reitin niin että aloitimme sen barrancco-osuudella. Kap-
pelilta Majakalle ja sieltä Tafadan kautta Chamorcaan.  

    Oikein onnistuneen retkipäivä kruunasi illalla kotona pojaltamme Antilta tullut teks-
tiviesti. Tyttölapsi syntynyt tänään klo. 19.00 (meidän ensimmäinen lapsenlapsi). 
Lapsi, äiti ja isäkin voi hyvin. 

    Olimme varanneet ennakkoon lentoliput ristiäisiin ja nyt pääsemme niitä käyttä-
mään. Meno suomeen 17.2. TFS - OULU ja paluu 24.2 OULU - TFS. 

    
       
18.1.2009 Tänään sain pariksi viikkoa käyttööni SONY A350 digikameran, joka on varustettu 

18-70mm ja 70-300mm objektiiveillä. Tarkoitus on tutustua kameran toimintaan ja 
opastaa sitten parin viikon kuluttua kameran omistajaa. Kun vielä 2-3 viikkoon sattui 
olemaan koko iltapäivä "joutilasta" aikaa niin lähdin heti kameran kanssa tavanomai-
selle kierrokselle kaupungille, ja sen jälkeen vielä kerhon asunnon parvekkeelta (22 
kerros) muutamia kuvia kaupungista. n. 100 kuvalla ei kamerasta paljoa opi, kun ne-
kin on otettu automaattiasetuksilla. vipuja ja nappuloita on melkoinen määrä, joten 
niiden kanssa saa varmaan pari päivää menemään kevyesti. 

 
 Viimetalvena Matanzassa toimintansa lopettanee valkosipulikanipaikan tilalle on ha-

ettu vastaavaa,  Nyt on jo saatu tieto valkosipulikanipaikasta joka sijaitsee Duraznon 
alueella. Olemme käyneet tutkimassa paikan aukioloajat, joten nyt puuttuu vain tes-
tauskäynti ko. Piakkoin tiedämme onko tästä paikasta tuleva valkosipulin ystäville 
uusi illastamispaikka. 

   
21.1.2009 Kerhon tietokoneiden hajottua yksi toisensa jälkeen, saimme uusien oston yhtey-

dessä lahjoituksena kaksi käytettyä konetta jotka tulee jäsenten käyttöön. Tein kum-
mankin koneen kanssa muutaman tunnin asennus session, ja asentelin koneisiin tar-
vittavat selaimet ja laitoin virustorjunnat kohdalleen. Koneisiin tuli kolme eri valmista-
jan selainta, sillä moni on tottunut käyttämään omaa suosikkiselainta, ja sen käyttö 
tuntuu tutulta ja turvalliselta. Yksi oli jo valmiina, joten asensin lisää Firefoxin ja Avan 
Browserin, josta jälkimmäinen on minun suosikkiselain. 

    Tiistaina tuli sitten takapakkia. Luulen että maailmalla tuhoja tekevä virus on saa-
vuttanut Xibana Parkin alakerran ja tuhonnut Jonnan käyttämän koneen, sillä se päi-
vän aikana alkoi hidastumaan ja lopuksi illalla ei enää käynnistynyt. Koneeseen uusi 
kiintolevy, ja softat paikalleen. Nyt tuli palkituksi se, että on ottanut tärkeistä tiedos-
toista varmuuskopion. Vain kahden päivän merkintöjä pitää vielä to. aamuna ajanta-
saistaa. Tuli myös selville että Telefonican virustorjuntaohjelma ei ole riittävä, joten 
se sai lähteä, ja tilalle asensin F-Securen. Vielä tuli todistetuksi taas kerran se, että 
miten tärkeää on osioida kiintolevy. Tältä kaikelta olisi voitu säästyä. Jonnan konee-
seen sekin on nyt tehty. 

 
    Tänään otin itselleni vapaata 4 tuntia ja kävimme San Padrossa 16 km. kierroksella. 

No kylläkin kävin menomatkalla rautakaupassa kyselemässä tarvikkeita kerhon re-
montoitavaan kämppään. Matkalla otin kuvia käytössäni olevalla (SONY A350) ka-
meralla. Kaikki puhtaasti automaattiasetuksilla. Hieman SONY:n kuvissa vivahtaa si-
ninen sävy. Valkotasapaino oli myös automaatilla, mutta olihan ilmakin hieman "utui-
nen" ja osittain pilvinen, joten se ja varjopaikat saa kuvan näyttämään sinisävyiseltä. 

 
22.1.2009 Lähdimme mukaan Suomi-kerhon ruokaretkelle, koska se on varmin tapa päästä tu-

tustumaan paikallisten omiin suosikkipaikkoihin. Ne on paikkoja joihin ei muuten juu-
rikaan pääse tutustumaan. Näihin paikkoihin ei eksy vahingossa.  

    Tämä retki suuntautui Matanzaan Guachinche ravintolaan.  Bussi vei meidät van-
hasta autotallista tehtyyn ruokapaikkaan. Paikka sijaitsee samassa kylässä, jossa 
kävimme viime talvena syömässä valkosipulikania. 



    Ylhäällä sijaitseva paikka on 472 metrin korkeudessa, joten illalla lämpimät vaatteet 
oli tarpeen. Bussi pysähtyi erään oven eteen, ja meille ilmoitettiin että olemme perillä. 

    Aterian hinta oli 13 euroa / hlö. ja siihen sisältyi useita ruokalajeja juomineen. Nor-
maali käytäntö on se että ruoka tuodaan yhdellä lautasella keskelle pöytää, ja siitä 
sitten jokainen syö omalla lusikalla tai haarukalla oman osuutensa. Kun ruoka tulee 
pöytään niin on pidettävä puolensa, sillä lautanen saattaa tyhjentyä hetkessä.  

    Juomana tarjoillaan vain talon omaa viiniä, tai vettä. Kun viini loppuu, niin ravintola 
suljetaan, ja odotellaan uutta viinisatoa, jolloin se taas avataan.  

    Suosittelen kaikille jotka haluavat kokea jotain erikoista, mutta en niille jotka syövät 
ruokansa vain omalta lautaselta. 

  
29.1.2009 Olen ollut työllistetty Suomikerhon asioiden hoidossa, joten omien retkien tekeminen 

on jäänyt hieman taka-alalle. Tänään kuitenkin otin ja lähdin vuorille, sillä olin sen 
luvannut jo ennen Joulua. 

    Kävin tarkastamassa PicoE nimisen kätkön koordinaatit, sillä kätkön laittaja ei saa-
nut sitä ilman tarkastusta merkityksi Geocaching sivuille. 

    Polku alkaa Pico de Inglesin näköalapaikalta 1000 metrin korkeudesta ja päättyy 
Santa Cruzin kaupunkiin meren rantaan. Meillä laskeutuminen kätkölle 470 metrin 
korkeuteen kesti n. kaksi tuntia. Kätkön ja koordinaattien tarkastuksen jälkeen läh-
dimme paluumatkalle. Nyt oli matkalla nousua 530 metriä. Maisemiltaan hieno ja al-
kumatkasta oikein vihreä reitti. Nyt on kätkö merkittynä sivuille, ja taitaa olla jo pari 
"loggaustakin" suoritettu 

 
 
Helmikuu 2009 
 
3.2. Saarikierros Mascassa. Ajoimme Icodin ja El Tanquen kautta Santiago del Teideen 

jossa katselimme mantelipuiden tämän hetkistä kukintavaihetta. Kukat alkaa tippu-
maan ja lehdet kasvaa vauhdilla. Maa puiden alapuolella oli valkoisenaan pudon-
neista kukista. Puiden kukinnan aikainen punertavan valkoinen väri alkaa muuttu-
maan vihreiksi. 

    Mascaan tutustuimme n. reilun ½ tunnin ajan. Mascasta jatkoimme Buenavistaan 
ja sieltä etsimme paikallisen ravintolan, jossa vietimme ruokatauon. 

 Menu: 
    Aperetiivi (sherry) Alkukeitto (potaje) Lämminruoka (Paella) jälkiruoka (jäätelö) juo-

mat ½l agua con gas ja ½ l Tinto de la Casa sekä lopuksi hunajarommi snapsi. Koko 
lysti 8,50 / hlö. 

    Paluu matkalla katselimme Garachicossa pintapuolisesti kaupungin nähtävyyksiä. 
 
5.2. ja 6.2. Chamorcassa. Kiersimme molempina päivinä lyhemmän reitin. Sade on tehnyt 

Anagan niemen kärjessä tehtävänsä ja täyttänyt kaikki reitin varrella olevat vesisäiliöt 
ääriään myöten. Vuorien rinteillä olevista pikku puroista tulee jatkuvasti runsaasti 
vettä, ja täyttää Barrancon pohjalla olevan puron, joka suorastaan tulvii. Minun aika-
nani ei barrancossa ole koskaan ollut niin paljon vettä, kun nyt.  

    Myös varjopuolensa on sateilla ollut. Monissa paikoin polun reunassa olevat kivetyt 
pengenviljelysten kiviaidat on kärsinyt sateesta. Vesi on juoksuttanut maata pois ki-
vien alta niin paljon että kiviaita on lopulta sortunut ja kivet tippuneen polulle. 

    To. 5.2. reitillä oli viiden miehen porukka joka korjaili polulla olevan puron ylitys-
paikkoja, sillä purojen ylitys oli ilman kahlaamista ja kenkien kastelemista ei olisi ollut 
mahdollista.  

    Kasvusto on hyvässä vauhdissa, ja monet kukat on aloittanut kukintansa. Nuokku-
käenkaali ja valvatti keltaisina, sekä kartiosoihtu valkoisena jo oikein hyvin näkyvillä. 
Kynttiläneidonkielen lehtiruusuke on myös hyvällä alulla, mutta sen kukkimista saa 
vielä odotella toukokuulle. 



    Uutiset on näyttänyt pitkin iltaa miten paljon Teidellä on lunta. Aamulla lähtiessäni 
vuorille, lumiraja näytti olevan alhaalta katsottuna Izanan tähtitornien korkeudella, 
ehkä jopa alempanakin. Uutisten mukaan Teide on kunnolla lumen peittämä. 

    Liikenteen katkaisemisesta piittaamatta paikalliset oli suurin joukoin pyrkimässä 
ylös lumiselle alueelle. Edellisvuosien mukaisesti varusteina on muovinpaloja, suksia 
ja kaikkia joilla mäkeä voi laskeskella. Myös lumipallot ja lumisota on niin lasten kuin 
aikuistenkin suurta hupia.  

 
 Meillä on reilu viikko suomenmatkaan, ja me odotamme "pelolla", että miten sel-

viämme suomen ilmastossa viikon, sillä emme ole olleet neljään vuoteen (lukuun ot-
tamatta Teiden yöretkeä) ilmastossa jossa lämpötila olisi ollut 0 tai sen alapuolella. 

 
 
13.2. Olen käynyt patikoimassa Teno Altossa 10.2. ja Mascassa 12.2., ja saanut jälleen 

nauttia saaren luonnosta, sekä sen hienoista maisemista, sillä kasvuston puhkeami-
nen kukintaa on parhaimmillaan ja nähtävää riittää. 

    Kerhon kiireisiin on ollut pakko ottaa hieman etäisyyttä, sillä minulle on solutettu 
liikaa tekemisiä. Työmäärä häiritsee jo omien retkisivujeni ajan tasalla pitämistä. 
Myös patikoinnit on jäänyt vähemmälle. 

 
15.2. Masarussa bide-sekoittajaa asentamassa. Masarussakin on yksityisomistuksessa 

olevia huoneistoja. Tänään kävin asentamassa yhteen omistusasuntoon Oraksen 
bide-sekoittajan. Sekoittaja on tuotu Puertoon suomesta, sillä täältä niitä ei mistään 
kaupasta saa. Niitä kun ei täällä tehdä, ja tuontitarvikkeita on rautakaupoissa sekoit-
taja hyllyissä aikalailla niukasti. Kaikenlaisia hanoja ja sekoittajia espanjassa, mutta 
ei bide-sekoittajia. 

 
18.2. Finnairin lento AY1622 laskeutui eilen iltapäivällä Oulunsalon lentokentälle n. 15 min. 

myöhässä. Heti pääsimme tutumaan suomen säähän joka laskeutumishetkellä oli -
17.  

    Tänään aamulla -27, joten oli aika ruveta lämmittämään leivinuunia. Iltapäivän vie-
timme Oulussa, Limingantullissa shopaillen, ja kävimme syömässä Pizzaa La Fes-
tassa. Tänään saimme sellaiset pizzat kun pyysimme. Täytyy sanoa että Puertosta 
emme ole vielä pizzan tilauksessa onnistuneet samalla tavalla. Puertossa kun eivät 
taida tietää, että mitä tarkoittaa kun tilauksen yhteydessä pyytää, mucho ajo. 

 
21.2. Moottorikelkkailu Muhosjoen jäällä. Olin poikani Antin opastuksella harjoittelemassa 

moottorikelkka-ajelua. Lämpötilan ollessa -7. Sää oli mitä parhain ajoharjoitteluun. 
Kelkassa on monenlaisia lämmityslaitteita, joten ajelu em. lämpötilassa oli suoraan 
sanottuna lämmintä. Kahvanlämmittimet piti ohjaustangon kahvat niin lampöisinä, 
että ne tuntui jopa kuumilta, ja lämmitystä piti jopa alentaa.  

    Pari edellistäpäivää meni Oulussa "shoppaillessa". Kun palamme Puertoon niin 
edessä on pitkä kuuma kesä, joten pakkasimme laukkuun kesäksi kahvia ym. säily-
vää suomalaista elintarviketta. Suomessa näyttää ilmestyvän elintarvikekauppoihin 
joka vuosi kaikenlaista uutuustuotetta, joista Puertossa voi vain haaveilla. Meidän 
tulee nautiskella niitä silloin kun olemme suomessa, sillä monia erikoistuotteita ei tule 
koskaan näkymään Puerto de la Cruzin kauppojen hyllyillä. 

 
28.2. Palasimme suomesta 24.02 illalla 21.30 aikaan. Lento oli lähes ajallaan, ja henkilö-

kunta hieman iloisempaa kun menomatkalla 17.2.  
 
 Karnevaalin juhlinta on lopuillaan. Keskiviikkona 25.02. oli sardiininhautaus joka en-

tisen kaavan mukaan huipentui mahtavaan ilotulitukseen. 
 



Pe. 27.02. Kävimme Los Siloksen vuorilla. Kuljimme reitin (TF-55) Los Siloksesta - Talaveran 
kautta - El Palmarin ja Erjoksen väliselle tielle (TF-52). Tälle osuudella piilotimme 
uuden kätkön nimeltään TALAVERA. Kätkölle löytyi paikka 661m korkeudesta. Tietä 
pitkin jatkoimme matkaa Erjoksen suuntaan (TF-52), kunnes poikkesimme merkityltä 
reitiltä. Virallinen reitti olisi jatkunut maantietä. Me kuitenkin halusimme kulkea met-
sätietä ja siksi valitsimme reitin, jonka alkupäässä oli uusien polkumerkkien mukai-
sesti  kelta-valkoinen ruksi merkkinä siitä, että virallinen merkitty reitti ei kulje tätä 
tietä. Me jatkoimme tätä tietä n. 1.6 km kunnes saavuimme polkuristeykseen, jossa 
oli viitta, TF-54 Las Moradas 2,6 km. Tähän viittaan oli joku kirjoittanut tussilla sel-
vennyksen Los Silos. 

    Tämä oli sama reitti jonne piilotin kätkön syksyllä. Nyt kävin samalla huoltamassa 
kätköä. Kiviaita jossa kätkö sijaitsi oli sortunut, ja rasia oli lähes hautautunut mullan 
alle. Joku kätköllä kävijä oli sitä hieman korjaillut. Minä puhdistin rasian ja laitoin sen 
puhtaaseen muovipussiin ja tein sille uuden paikan sortuman viereen. Samalla lisäsin 
sinne Travel Bugin, joten pääsen aikanaan seuraamaan sen mahdollista maailman-
ympärysmatkaa.  

    Reitti Los Silos - Talavera - TF-52 on maisemiltaan yksi hienoimmista retiteistä, 
joita olen neljän vuoden aikana kierrellyt, mutta se on alkumatkasta aikalailla vaativa, 
sillä heti alussa noustaan jyrkästi ylös. 

    Illalla 27.2. oli vuorossa korkokenkämaraton, joka keräsi jälleen yleisön kadun var-
teen kannustamaan omiaan ja toimimaan huolto ja juottopisteenä. Jälleen oli osallis-
tujilla mielikuvitus ollut kohdallaan, sillä esiintymisasuissa oli nähtävillä kaikenlaista 
rakennelmaa. 

 
 Tänään on vuorossa karnevaalin päätöskulkue, ja sen valmistelut on joi täydessä 

vauhdissa. Avda. Familia de Betancourt y Molina on tyhjennetty autoista, ja kadun-
varteen ollaan laittamassa tuoleja kulkueen seuraamista varten. Avda. Colonilla oli 
jo puolenpäivän aikaan pitkä jono esiintymislavoja, joita kuljetetaan kulkueessa moot-
torin voimalla. 

    Kulkue lähti liikkeelle 16 paikkeilla ja on parhaillaan menossa. Poistuin lähtöpai-
kalta n. 18 paikkeilla ja lähes puolet oli vielä lähtemättä, joten ilta on pitkällä, ennen 
kun viimeiset on kulkueeseen osallistujat on perillä. 

 
 
Maaliskuu 2009 
 
6.3. Teidellä ja Mascassa saarikierroksella. Lämpötila menomatkalla Claderan yläpuo-

lella minimissään 4 astetta Cañadasin alueella (pilvien yläpuolella) paistoi aurinko ja 
lämpötila kohosi 13 asteeseen. Ylhäältä jatkoimme matkaa Santiago del Teiden 
kautta Mascaan, jossa paistoi aurinko ja ruokailun pääsi nauttimaan ulkoterassilla. 

    Mascassa on aloitettu palaneen ravintolan uudelleenrakentaminen. Sokkelin oli 
raudoitettu, ja kaikki oli valua varten valmiina. 

    Samalla reissulla tuli etsittyä kätkö joka jäi aikaisemmalla reissulla löytymättä.  
 
13.3. "Talven selkä" alkaa taittumaan ja ennätys viileä talvi on jäämässä historian kirjoihin. 

Meidän mittareiden mukaan talviajan lämpötila on ollut 5-6 astetta alhaisempi kun 
aikaisempina vuosina.  

    Tänään säätiedotus puhui talven viimeisistä päivästä. Onhan parina päivänä läm-
pötila ollut jo yli 20 asteen, ja tuleville päiville luvattiin 23-25 asteen lämpötiloja.  

    13.3. klo. 16:25 Omista mittareista varjossa oleva näyttää 23 astetta ja ulkotilassa 
oleva 29,6 astetta 

 
 Viileistä ilmoista, ja sateen mahdollisuuksista johtuen retkeilyrintamalla on ollut rau-

haisaa aikaa, joten olen käyttänyt paljon aikaani Suomi-kerhon asioiden hoitamiseen. 



  
 Olen viettänyt paljon aikaani surullisen kuuluisan suomikerhon jäsenrekisterin 

kanssa. En voi ymmärtää, että kun rekisteriä on alusta pitäen ollut tekemässä  ns. 
"atk ammattilaisia", niin miten voi saada toimivalla ohjelmalla aikaan noin sekavan 
lopputuloksen. Yhtään nimeä ei rekisteriin ole merkitty oikein, joten PASSELI RY oh-
jelman tehokas käyttö on ollut mahdotonta. Ainut asia jossa ohjelma on entisiä käyt-
täjiä hyödyttänyt on ollut jäsenmaksujen seuranta, ja ei toivottujen jäsenten rekiste-
ristä poistaminen. 

 
 Aamupäivällä kävin kameran kanssa katselemassa josko kaupungin sykkeessä olisi 

ollut jotain mielenkiintoista kuvattavaa. Ilta päivällä kerkesin käymään jopa saunassa. 
Edellisestä saunomisesta olikin kulunut liki 4 viikkoa.  

17.3 - 19.3. Lensimme kahdeksi yöksi Playa del Inglesiin, Gran Canarialle. Hanna ja Kimmo oli 
siellä viettämässä viikon lomaa, joten me kävimme heitä tervehtimässä ja hake-
massa muutaman paketin suomalaista kahvia, jotka he olivat meille tuoneet. 

    Meno oli aamulennolla, joten iltapäivä oli jo aikaa kierrellä ja katsella lomakohteen 
paikkoja. Edellisestä käynnistämme Inglesissä oli kulunut liki 20 vuotta. 

    Mukaamme lähti myös GPS laite joten "poimimme" muutaman (4) kaupunkikätkön. 
Poimimiseksi sitä voi sanoa, sillä ne oli mastollisesti todella helpoissa paikoissa. Lä-
hes kaikki löytämämme rasiat olivat tyhjiä. Vain vihko oli kirjaamista varten. Vain yh-
dessä oli Geo kolikko. 

    Kävimme katselemassa pari erää Jokerit vs. Kärpät ottelua yhdessä suomalais-
baarissa, jossa pystyi livenä ottelua seuraamaan. Ottelun näkyminen livenä kiinnosti 
sen verran, että kyselin henkilökunnalta, että miten kuva tulee. Lähetykset tulee netin 
kautta, ja se vaatii jonkinlaisen sopimuksen CANAL+n kanssa. Kuvan laatu oli vält-
tävä, vaikka se hieman pätki. Siinä ottelussa meidän suosikit ei pärjänneet. 

    Ruokapaikat on ne jotka aina kiinnostaa lomalaisia, joten me otimme niistä ennak-
koon selvää. Meidän tietolähteemme oli asunut Inglesissä 4 vuotta, joten luotimme 
hänen tietoonsa. Ensimmäisenä iltana kävimme tapas paikassa, ja olimme oikein 
tyytyväisiä paikan tarjontaan. Toisena iltana kävimme Inglesin ulkopuolella olevan 
ostoskeskuksen alakerrassa, ja olimme jälleen oikein tyytyväisiä ruokaan ja todella 
hyvään palveluun. Valintamme oli sellainen, että molemmat paikat joissa kävimme 
oli Ruotsalaisia. Me olimme ruokapaikkavalintoihin todella tyytyväisiä. 

    Paluu lentomme lähti to. klo. 17.00 Me läksimme Inglesistä bussilla 66 klo. 15.29. 
Lento lähti Gran Canarialta 17.00 ja kotona Belairissa olimme jo 18.10, joten liikku-
minen saarelta toiselle voi olla joutuisaa, kun vaihdot osuu kohdalleen. Los Rodeok-
sen pysäkille oli bussi 102 juuri tulossa, kun kävelimme ulos terminaalista, joten pää-
simme suoraan jatkamaan matkaa kohti Puertoa.   

 
26.03. Tänään elimme mielenkiintoisia aikoja. Puertosta katkesi sähköt 12.45 Saimme het-

keä myöhemmin kuulla että koko saari oli ilman sähköä, sillä saamieni tietojen mu-
kaan voimalaitokselta oli jokin laite särkynyt.  

    Kahvin ja kuumien juomien saaminen oli pysähdyksissä jokaisessa paikassa, sillä 
kahvien keittimet toimii sähköllä. 

    Jokaisessa kaupassa ja baarissa laskettiin maksut kynän ja paperin avustuksella. 
Suurimmissa kaupoissa emme käyneet, joten en tiedä oliko ne suljettu kokonaan. 
Emme myöskään tiedä kerkesikö katkos aiheuttaa vahinkoja kylmälaite altaissa säi-
lytettäville elintarvikkeille, sillä monessakaan paikassa ei altaissa ole kansia suojana 
lämpenemistä vastaan. 

    Menimme syömään Manulle, sillä siellä ruoka valmistetaan kaasulla. Manu kokkaili 
keittiönurkkauksessa ruokaa hetken otsalampun valossa, sillä sähköttömyys aiheutti 
sen että sisällä keittiönurkkauksessa oli jo 17 paikkeilla pimeä.  

    Me olimme varautuneet jopa yön yli kestävään sähkökatkokseen, mutta kaikki pa-
lasi ennalleen 17.40 ja kaupunki palasi normaaliin arkeen. 



 
 
Huhtikuu 2009 
 
02.04. Chamorcassa. Pilvipoutainen sää aamupäivällä, ja iltapäivän puolella paisteli au-

rinko. Retkiaika tänään 7 tuntia. Kynttiläneidonkielien kukinta oli alullaan. Muuta-
missa yksilöissä kukinnot oli osaksi auenneet, mutta monessa oli vielä varren kasva-
tus menossa. Agavet kasvattivat parhaillaan vartta suureen ja näyttävään kuk-
kaansa. 

    
06.04. Teno Altossa n. 10 km Sää erinomainen. Baracánin uusi kätkö tuli tällä reissulla kui-

tatuksi. 
 
10.04. Zonas Negras. 11,3 km. Sää aluksi aurinkoinen , mutta kun oltiin n. 1400 metrin kor-

keudella, niin saimme kulkea osan matkaa pilvisessä ja hieman kosteassa säässä. 
Myös tällä reissulla kuittasin yhden kätkön. 

    Retki suuntautui parin vuoden takaiselle metsäpalo-alueelle. Paljon oli palaneita 
puita kaadettu alueelta, mutta myös palosta säilyneiden puiden toipumista oli havait-
tavissa uusien "hätäoksien" muodossa. Aluskasvillisuus oli paikka paikoin kovasti vir-
kistynyt, ja rehevää. En osaa sanoa onko palosta ollut aluskasvillisuudelle haittaa vai 
hyötyä, mutta ainakin tämän retken aikana saimme havaita että kukinnot oli joidenkin 
kasvien kohdalla oikein hyvässä vauhdissa, ja voimakasta. 

 
12.4. Paulan entinen työkaveri, Sinikka tuli tornitaloon. Olimme varanneet hänelle huoneen 

viikoksi 18. kerroksesta. Edellisen asukkaan oli puhe siivota huone asuttavaan kun-
toon, mutta se näytti olleen vain pelkkää lupaus. Jostain kumman syystä aavistimme 
näin käyvän, joten menimme heti tarkastamaan huoneen. Roskat oli ämpärissä, ja 
kahvisuodatinpussi keittimessä, tiskit tiskaamatta, hyllyt pölyn peitossa. Aavistuk-
semme osui oikeaan, joten Paulan piti siivosi sen asuttavaan kuntoon. 

 
13.04. Mascassa, retkiaika n. 8 tuntia. Matkalla poimimme pari mantelipuun "hedelmää", ja 

tutkimme missä vaiheessa valmistuminen on. Mantelin muoto on valmis, mutta se on 
sisältä vielä hyytelömäinen. 

 
17.04. Teno Altossa. Talvikauden viimeinen retki suuntautui tuttuun Tenon vuoristoon. 

Saimme nauttia Tenon maisemista hienossa säässä. 
    Illalla vietimme talvikauden päättymistä. Kävimme syömässä kanarialaista ruokaa. 

Kun me haluamme syödä kanarialaista ruokaa, niin valitsemme Acapulco 4, tai Edy-
marcan. Tänään oli vuorossa Acapulco 4 "Casa Maria" 

 
19.04. Sinikalla oli lähtö kentälle 14.15 Menimme hyvissä ajoin odottelemaan Bambin nur-

kalle Tjäreborgin bussia 68, joka Sinikalle oli ilmoitettu bussin numeroksi. Pian tulikin 
pieni bussi jonka numero oli 66. Bussista tuli ulos espanjan kielinen kuski ja näytti 
lapun jossa luki; Bambi 5 pers. Opasta ei näkynyt missään. Tulimme siihen tulokseen 
että Sinikalle oli ilmoitettu väärä bussin numero, ja latasimme laukut kyytiin. Kun 
kaikki oli sisällä, tuli perään toinen bussi jossa numero 68. Ei kun vaihtamaan bussia. 
Ihmisiä alkoi tuleen lisää ja kukaan ei tuntunut tietävän, mihin bussiin pitää mennä, 
jopa kuljettajat oli epätietoisia, että kuka menee mihinkin. Heillä oli vain tieto luku-
määrästä. 

    Matkustajista osa meni bussiin ja osa jäi ulos ihmettelemään. Sinikka nousi bussiin 
68 ja me poistuimme paikalta.  

    Surkeuksien surkeus. Olen paljon kuullut lomalaisten kertovan Tjäreborgin huo-
nosta palvelusta, mutta nyt näin sen ihan omin silmin. 

 



23.04. Bollullossa. 
 
25.04. Jorman Baarissa illalla talvikauden päättäjäiset.  
 
 Uutisten mukaan huomenna on historiallinen jalkapallo-ottelu, Gran Canaria - Tene-

rife. Lipunmyynti alkoi jo 3-4 päivää sitten ja ihmiset jonotti lippuja tuntikausia. 
    TV Canaria on viritellyt kameroitaan jo 2 päivää ja muutenkin otteluun satsataan 

kovasti. Ensimmäisiä lähetyksiä on tulossa huomenna jo aamulla 10 paikkeilla vaikka 
ottelu alkaa vasta iltapäivällä. 

    Joukkueiden valmentajia, ja pelaajia haastatellaan ja harjoituksista näytetään vä-
lähdyksiä joka päivä moneen kertaan.  

    Säätiedotuskin tuli huomiselle päivälle täsmäennusteena ottelua silmällä pitäen 
Santa Cruzin jalkapallostadionin alueelle. 

    Lopputulos Teneriffalla voitti 2-0 
28.04. Vietimme iltapäivällä rannalla talvikauden päättäjäisiä. Kokoonnuimme rannalle nyyt-

täri periaatteella. Haitarin soittaja saatiin 5 eurolla tunniksi soittamaan meidän koh-
dallamme musiikkia. Pelailimme petankkia ja paistattelimme päivää. 

 
29.04. Taoron mäelle oli tehty uusi kätkö, joten me kävimme etsimässä sitä. Hyvin oli piilo-

tettu. Jouduimme hakemaan sitä liki ½ tuntia. Vihje oli hyvä, mutta seurasin liikaa 
koordinaatteja, jotka ei olleet yhtenäiset minun laitteeni kanssa. Koskaan ei voi tietää 
miten tarkasti kätkön tekijän laite paikan koordinaatit ilmoittaa, joten aina tulee va-
rautua muutamien metrien "toleranssiin" kätköjen paikan suhteen. 

 
30.04. Kätköä etsimässä. Aamukävelyllä läksin etsimään kätköä nimeltä, Playa Ancon. 

Kätkä on n. 2 km Bollullosta itään. Tänä päivänä n. 15 km kävelylenkki ei tuottanut 
tulosta. Kätkö oli ja pysyi piilossa. Minä unohdin vihjepaperin kotiin, oman GPS lait-
teeni ilmoittamien koordinaattien mukaan etsin hieman väärästä paikasta. Nyt olen 
tarkastanut vihjeen ja seuraavalla kerralla osaan etsiä oikeasta paikasta. Asia ei har-
mita, sillä tulihan tehdyksi hieman normaalia pitempi aamukävelylenkki. 

 
 
Toukokuu 2009 
 
 Hyvää Vappua 
 
03.05. Uusi yritys kätkön (GC1Q6M3 Playa Ancon) etsimisessä tuotti tulosta. Edelliseen yri-

tykseen lähdin hieman huonoilla ennakkotiedoilla. Täällä kun lähtee kätkölle, niin 
kannatta ottaa kätköstä kaikki tieto mukaan mitä sivuilta on mahdollista saada. Tämä 
kätkö on helpoimmasta päästä, ja siihenkin meni aikaa 3,5 tuntia ja askelmittariin 
kertyi yli 17400 askelmaa. Seuraavaksi lähin kätkö sijaitsee yli 7 kilometrin päässä, 
joten lähemmäksi siirtymiseen tarvitaan jo jotain kulkuneuvoa. Illalla kävimme kuun-
telemassa kirkkopuistossa musiikki esitystä. Esiintymässä oli kaksi Canarialaista 
kansanmusiikki ryhmää. Meitä kiinnosti jälkimmäisen ryhmän esitys, sillä siinä lauloi 
suomalainen Ahti Nurmi. 

 
04.05. Geocaching. Tiistaina on tarkoitus etsiä Punta de Tenon (majakan ympäristön) ja 

Buenavistan alueen kätköjä. Niitä on kolme ja olemme varanneet siihen koko päivän 
aikaa, sillä tarkoitus on löytää niistä mahdollisimman monta. Ensimmäisenä etsimme 
Buenavistan golfkentän maisemissa olevan kätkön. Se etsitytti itseään liki tunnin. Sit-
ten ajoimme Punta Tenon maisemiin ja kävimme kahdella kätköllä, jotka oli helposti 
löydettävissä. 13:30 oli viimeinen kätkö kuitattu, ja sitten paistattelimme päivää ma-
jakan viereisellä kivirannalla. 

 



07.05. Geocaching päivä. Aloitimme kierroksen ajamalla Los Rodeoksen kautta Esperan-
zan metsään. Sieltä alkavalla tieosuudella Los Portilloon oli neljä uutta kätköä. Pari 
oli puhtaasti metsäosuudella, ja pari paikoissa joista oli tähtitorneille jo hyvä näky-
vyys. Me olimme löytäneet kaikki neljä kätköä, kun kello oli n. 13 paikkeilla. Me las-
keuduimme Orotavaan ja käänsimme siitä suunnan Tigaiga vuorelle. Siellä oli vielä 
yksi tälle päivälle suunniteltu kätkö. 

    Meidän käyttämämme (navigaattorin opastus) tie ylös oli todella jyrkkä, ja paikoin 
niin kapea, että kävi välillä mielessä, että jos tie kapenee vielä, niin ison auton kanssa 
tulee hankaluuksia. Ylhäällä huomasin Mirador de La Coronan näköala paikan park-
kipaikalle tullessa, että toisesta suunnasta paikalle olisi päässyt leveämpää öljysora-
tietä. 

    Mirador de La Coronan parkkipaikalta joka sijaitsi 806 metrin korkeudessa oli kor-
keusnousua kätkölle tarkalleen 200 metriä, ja kävelymatkaa 1400 metriä. Kätkönte-
kijä ilmoittaa sivuilla parkkipaikasta joka sijaitsee 912 metrin korkeudessa, ja että siitä 
on nousua ainoastaan 100 metriä. Se on kuitenkin sellaisen tien takana, että vaatii 
maasturin jolla ei tarvitse varoa suuriakaan kuoppia. On oikea ratkaisu jättää auto 
suoraan alemmalle Mirador de La Coronan parkkipaikalle, ja jatkaa siitä kävellen kät-
kölle. 

 Me kuittasimme kätkön 7.5. ja sitä aikaisemmat 3 etsijää ei ole olleet täysin tyytyväi-
siä kätköstä sivuilla annettavaan informaatioon. 

 
 Kun palasimme kätköltä, oli Mirador de La Coronan parkkipaikan penkille tullut päi-

vää viettämään 3 paikallista abuelaa, ja he kysyivät että olisiko meillä antaa hieman 
vettä. Päivä oli todella kuuma joten annoin heille kokonaisen 1½ litran pullon, koska 
olimme itse jo lähdössä kotiin ja emme enää sitä tarvinneet. 

    Naiset ottivat pullon mielellään vastaan, ja kun sanoin että saavat pitää se koko-
naan, niin yksi innostui vielä kysymään, että eikö olisi kylmempää vettä tarjolla. 

    Kun ajelimme vuonna 2006 euroopan läpi suomeen ja takaisin, niin ostimme au-
toon jääkaapin. Nyt pitänee harkita, että pitääkö se ottaa jälleen käyttöön. Voisihan 
sillä ainakin seuraavan kerran yllättää paikalliset abuelat tarjoamalla heille hellepäi-
vinä vuoristossa kylmää vettä. Samallahan siinä pysyisi myös omat eväät ja juomat 
viileinä. 

 
12.05. Puerto järjestetään 16 - 23.5.2009 elokuvafestivaali nimeltään "Festival Internacional 

de Cine Ecológico y de la Naturaleza de Canarias"). http://www.retket.info/ajankoh-
taista /ajan-kohtaista.htm    

 
13.05. Kätköilypäivä. Kävimme etsimässä kätköä GC1D0T6, joka on multikätkö. Multikät-

kössä lopullisen kätkön koordinaatit ratkaistaan reitillä olevien vihjeiden avulla. Kät-
kön tekijä on luultavasti Saksalainen, ja meille tuotti hieman vaikeuksia ensimmäisen 
koordinaattivihjeen selvittäminen. Se kun on vihjeessä espanjan kielellä ja englannin 
kielellä ymmärrettävissä hieman eri tavalla. Meille jäi epäselväksi mistä rakennuk-
sesta ensimmäisessä vihjeessä oli kyse. Yhden numeron heitto ensimmäisessä vih-
jeessä tekee maastossa liki 19 metriä. Kun paikka oli vielä jyrkän vuoriseinämän vie-
ressä, niin GPS laitteen tarkkuus tekee vielä toisen mokoman heittoa. Meillä ko. kätkö 
jäi tällä reissulla ratkaisematta. 

 
15.05. La Orotovan kaupungintalon edustan hiekkakuvion teko on alkuvaiheessa. Pressu 

on levitetty yläpuolella suojaksi, ja torin laatoissa oli liidulla tehtyjä luonnoksia. Kuvan 
otto hetkellä paikalla oli kaksi henkilöä jotka sitä kuviota siihen suunnitteli. 

 
27.05. Barcelona-Manchester United 2-0 ja sen kuuli täällä. Autojen torvet alkoi soimaan 

puoli kymmenen paikkeilla, ja sitä jatkui pitkälle yli yli puolen yön.  
 



 
Kesäkuu 2009 
 
01.06. 1,5 viikko kestänyt kameranostoni jäi tänään jonkinlaiselle kesätauolle. Jään nyt 

odottelemaan hintojen laskuja. Kyseessä on Canonin EOS 450D malli. Kiertelin kau-
pungin eri kauppoja ja kyselin hintoja. Tähän mennessä tarjoukset on ollut 390 - 570 
euron välillä. Liikkeet jotka tammi-, helmikuussa lupasivat kameraa 350 euroon pu-
huivat nyt 450 euron hinnasta. Hinnat tuntuu vaihtelevan myyjän ja asiakkaan mu-
kaan.  

    San Telmon lähellä kirkon vieressä perjantaina kysyin ohimennen ikkunassa ole-
van 450D mallin hintaa, ja myyjä lupasi sen 265 eurolla. Iltapäivällä menin sitä udel-
leen katsomaan. Se oli kamera jota ei ole tehty Euroopan markkinoille, ja on tuotu 
jostain kolmannesta maasta. Valikkokielenä ainoastaan Englanti tai Saksa, ja ta-
kuusta ei tietoakaan. Paristo ja muuta osat kerättiin tarvikehyllystä, koska ei ollut laa-
tikkoa, jossa kameraan kuuluvat tarvikkeet (remmi, kaapelit, ohjekirja, akku ja softat 
normaalisti on mukana). 

    Normaali käytännön mukaan minulle alettiin tyrkyttämään kaikkia muita kamera-
merkkejä, eli se ikkunassa oleva kamera oli laitettu siihen mielenkiinnon herättä-
miseksi. 

    Sanoin että haluan kameran jossa on suomenkielinen valikko, koska ominaisuuksia 
on niin paljon että en ilman suomen kieltä saa kamerasta kaikkia toimintoja esiin. 
Lupasi hankkia sellaisen maanantaiksi. Tänään menin sitten katsomaan sitä kame-
raa, ja hinta oli kohonnut kahdessa päivässä 470 euroon. Se kauppa jäi tekemättä. 

2.6. Kävimme katselemassa La Orotavassa miten kaupungintalon edustalle rakennettava 
hiekkataideteos on edistynyt. Se oli vielä alkuvaiheessa, mutta joitakin kuvioita oli jo 
havaittavissa. 

    
7.6. TENERIFE 2 - 0 XEREZ Tällä voitolla Tenerife siirtyi sarja kärkeen 78 psteellä. Otte-

luita on jäljellä kaksi. 
    
8.6. Kuningatarneidonkielen kukinta-aika alkaa olla parhaimmillaan. Me kävimme iltapäi-

vällä Las Cañadasin alueella kuvailemassa ko. kukkia. Kasvin valtava koko yllätti 
meidätkin, sillä aikaisempina vuosina kuvaamamme kukinnot olivat huomattavasti 
pienempiä. 

    Jokaisen kasvin tuhannet kukat houkuttelee mehiläisiä runsain joukoin. Me olimme 
varautuneet Suomalaisella kyypakkauksella, mutta silti, piti olla tarkkana, jos aikoi 
kuvata kasvia huomattavan läheltä. 

 
13.6. Tänään varmistui Teneriffan nousu Espanjan 1 divisioonaan. Kauden toiseksi viimei-

sin ottelu Girona - Tenerife päättyi 0-1 Tenerife johtaa sarjaa 81 pisteellä, kun otte-
luita on jäljellä vain yksi. Santa Cruzin Europa plazalle oli pystytetty suuri näyttö josta 
viimeistä vieras-ottelua seurasi tuhansia ihmisiä.  

    Tämä voitto näkyi ja kuului myös Puerton katukuvassa. Autojen torvet toitottivat liki 
kolme tuntia. Hiljenivät vasta hieman ennen kymmentä illalla. Sini-valkoiset liput ja 
viirit liehuivat autojen ikkunoista, ja kannattajat olivat pukeutuneet seuran sinivalkoi-
siin väreihin, ja huivein. 

 
14.6. Tänään sitten saapui kotiin voittoisa joukkue. Santa Cruziin oli rakennettu suuri esiin-

tymislava. joukkueen sinivalkoisin tunnuksin maalattu bussi kuljetti joukkueen poliisi-
saattueessa pohjoisen lentokentältä Santa Cruziin suorassa Tv lähetyksessä. Lähe-
tys kesti yli neljä tuntia, ja sitä oli Tv Canarian mukaan seuraamassa teiden varsilla 
ja Santa Cruzin Europa-Plazalla yhteensä n. 250000 ihmistä. 

 



18.6. Aamupäivällä kävimme La Orotavassa kuvaamassa kaupungintalon edustalle tehtyä 
hiekkakuviota. Se oli jo valmis ja sitä suojaava ressu oli poistettu. 

 
 Vieraskirja toiminnassa on edelleen häiriöitä Shinybookin lupailuista huolimatta, joten 

olen laittanut ottamani varmuustallenteen sivuille, ja lisännyt siihen linkin vieraskirja-
valikkoon. 

 
19.6. Suomen Juhannus. 
 
21.6. La Orotavan Romeriassa. Olimme hankkineet Orotavan kansallispuvut ja ne yllämme 

sitten kuljimme kulkueessa koko matkan. Lähtöpaikalle mennessä ostimme helisti-
men joka oli rakennettu olutpullon kruunukorkeista. Sitä me sitten ravistelimme mu-
siikin tahtiin. Helistin oli yksinkertaisuudessaan pieni lauta pala johon oli kiinnitetty 
kruunukorkkeja. 

  
 Vankkuriryhmiä on mukana yli 80. Me emme osallistuneet Romeriaan minkään vank-

kuriryhmän mukana, vaan kuljimme omaan tahtiimme. Huomasimme että oikein pu-
keutuneena meihin suhtauduttiin kulkueessa aivan eri tavalla, kun aikaisemmin jol-
loin meillä ei ollut kansallispukua. Tuli todistetuksi, että oikea pukeutuminen jokaista 
juhlaa varten on sen arvoista. Asiaa voisi verrata tilanteeseen että menee jäähalliin 
luistelemaan ilman luistimia. Silloin on on läsnä, mutta auttamattomasti katsomon 
puolella. 

    
23.6. Olimme viettämässä juhannusta ja 30v hääpäiväämme Punta Bravassa.  
 
24.6. Kalasatamaan oli tuotu satoja vuohia, ja niitä uitettiin meressä ja lypsettiin maitoa 

myytäväksi. Uittamisella on saamieni tietojen mukiaan tarkoitus hoitaa eläinten nah-
kaa. Merivedellä on kuulemma parantava vaikutus pieniin haavoihin ja samalla se 
puhdistaa eläimen turkkia mahdollisista ötököistä. Myös hevosia oli paikalla useita. 

 
29.6. Veromaksupäivä. Espanjan valtio otti se mikä sille kuluu. Täällä verovelvollisten elä-

keläisten veroilmoitus viedään pankkiin ja pankki perii vuoden veron tililtä sen mu-
kaan miten se on ilmoitukseen merkitty. Yhdessä tai kahdessa erässä. 

 
 
Heinäkuu 2009 
 
 Fiesta de Julio. 
 
 Tässä kuussa tapahtuu paljon, mutta suurin kaikista juhlapäivistä on 14.7. "Virgen 

del Carmen" ja useita tunteja kestävä kulkue, jota kalasatamaan saapuu seuraamaan 
arviolta n. 30000 ihmistä. 

 
 Tänään kävin ostamassa matkat kahdelle naapurisaarille. 
 10.7.-13.7. olemme La Plamalla, ja tarkoituksena on kulkea reitti Ruta de los Volca-

nes. Reitillä on ROTHER WALKING GUIDE kirjan mukaan pituutta 6½ tuntia, mutta 
kokemuksesta tiedän, että me emme ole koskaan meidän kävelyvauhdilla päässeet 
Teneriffan reiteillä kirjan mukaisiin aikoihin, sillä ne on saksalaisen tavan mukaan 
lähes juoksemalla kellotettu. 

 
16.7.-19.7. Matkustamme El Hierrolle. Saari on meille ennen käymätön, joten tutustuminen saa-

ren luontoon ja nähtävyyksiin, sekä 8 kätköä takaavat sen että kolmen päivän aikana 
ei juurikaan luppoaikaa jää. 

 



 Ennen kaikkia näitä on Teiden yöretki ja se ajoittuu 6.7.-7.7. väliselle yölle. Silloin on 
lähes täyden kuun aika, joten sään salliessa pääsemme ihailemaan Refugio Altavis-
tasta saaren yöaikaisia maisemia. 

  
6.7. Toisen Teiden yöretken toteutimme Eskon ja Sirkun kanssa. Olimme lähtöpaikalla jo 

puolen päivän jälkeen, sillä olimme varanneet tämän päiväseen nousuun aikaa run-
saasti. Liikkeelle lähdimme 12:24. Ensimmäinen pitempi tauko pidettiin maaperäkät-
kön kohdalla, sillä mittailimme ja kuvailimme kätkökohdetta riittävästi. 

    Toisen tauon pidimme varsinaisen nousun alkupisteessä, josta aloitimme matkan 
kohti Altavistaa 14:18. Lämpötila oli korkea (+30º), mutta pienoinen tuulenvire auttoi 
meitä runsaasti. Kun pitää kantaa mukana kahden päivän eväät ja juomat, sekä läm-
mintä vaatetta ja tuulen pitävää vaatetta, tulee repulle painoa. 

 
 Myös tällä etapilla oli kätkö, jota me emme kuitenkaan löytäneet, sillä kätkön vinkki 

oli laitettu johonkin kolmannelle sivulle joka ei minun selaimessani toiminut oikein. 
Tämä kätkö jäi löytymättä, koska se ei ollut siinä missä sen piti koordinaattien mu-
kaan piti olla. Kun vielä lähi ympäristö oli samanlaista kivikkoa joka puolella, niin kät-
kön löytyminen ilman vinkkiä on liki mahdotonta. 

 
 Altavistaan saavuimme vähän yli viisi. Lämpötila oli n. 20 astetta. Majoituspaikat jae-

taan illalla 20 paikkeilla joten meillä oli kolmisen tuntia aikaa. Altavistan keittiö on aika 
lailla kunnolla varustettu, joten ruoan laitto siellä  onnistuu hyvin. Vielä jäi illalla aikaa 
katsella ja kuvailla maisemia. Panoraamakuvaa yritin kuvata, mutta aika näyttää tulko 
siitä mitään.  

 
 Makuupaikat jaettiin illalla kahdeksan paikkeilla, ja me saimme tutun huoneen ja tutut 

paikat (marraskuu 2008). Jaoimme huoneen neljän muun kiipeilijän kanssa. Herätys 
puhelimeen ja unten maille, sillä aamulla herätys 4:00. 

 
7.7. Herätyskello soi 4:00 Ilmastointi huoneissa on olematon, joten nukkuminen lämpi-

mässä oli hieman levotonta. Aikaa ei ollut hukattavissa, joten kannoimme heti varus-
teemme eteisen puolelle, ja ryhdyimme syömään aamupalaa. Aamukahvin ja kaa-
kaon saa automaatista (2 €), joten niitä ei tarvinnut itse keittää. 

 
 4:30 olimme jo pihalla valmistautumassa yö kiipeilyyn (reitin hankalimpaan osuu-

teen). Hankaluus tulee erittäin kivikkoisesta maastosta ja pimeästä. Täysikuu helpotti 
alkumatkaa, ja kulkeminen oli helpompaa, kun marraskuussa 2008, jolloin oli "pilkko-
pimeää". 

    Lämpötila oli +8º ja tavoitteena oli Teiden huippu, jonne matkaa 2,3 km. Teiden 
huippua kiertävälle polulle saavuimme klo. 5:43, joten meillä oli riittävästi aikaa käydä 
näköalapaikalta maisemia Teneriffan pohjoisrannikon suuntaan. 

    Polku jota pitkin huipulle pääsee alkaa hissiaseman takaa, ja polun alkupäässä 
olevalle "portille" saavuimme 6:03. Siinä vaiheessa meillä oli auringon-nousuun aikaa 
hieman reilu tunti, joten aloitimme nousun huipulle verkkaisesti. Kun pääsimme lä-
helle huippua, niin päivän kajo alkoi jo valaisemaan sen verran että otsalamput sai jo 
sammuttaa ja laittaa reppuun. Huipulla olimme muutamaa minuuttia ennen seitse-
mää, joten oikeaan auringon  nousuun oli vielä aikaa n. 7 minuuttia. Me näimme 
auringon vasta 7:14 sillä pilvet peitti ensi säteet.  

 
8.7. Meille tarjoutui harvinainen tilaisuus, sillä pääsimme Eskon ja Sirkun luokse seuraa-

maan ja kuvaamaan Yön kuningattaren kukintaa.  
 
10.07. 10:00 lento Tenerife Nortesta La Palmalle.  



    Olimme varanneet 4 päivän matkan. Tarkoituksenamme oli patikoida La Palman 
eteläisimmän harjanteen yli.  Reitti alkaa Refugio del Pilarista, ja on nimeltään Ruta 
de Los Volcanes. 

 
 Olimme ostaneet 4 päivää ja 3 yötä matkan lentoineen, jota myydään residenteille 

92 euron hintaan. Majoitus paikan suhteen meitä onnisti hyvin. Apartamentos Los 
Rosales URB. SAN ANTONIO DEL MAR - PLAYA DE LOS CANCAJOS  ,  38712 
BREÑA BAJA, La Palma ESPAÑA. 

 http://www.oasis-la-palma.com/hotels_appartments_lapalma/apartamentos_los_ro-
sales.html  

 
 Paikka oli esitteen mukaan yhden tähden apartamento, mutta uima-allas, suuri par-

veke, palovaroittimet (2 kpl.), ensisammutusvarustus. makuuhuone, olohuone-keit-
tiöyhdistelmä, WC, kylpyamme + suihku. Kaikki paikat siistissä kunnossa. 

 
 Alueena Cancajos oli rauhallinen. Vain muutama baari, ja pari kauppaa. Kaupat 

avoinna arkisin n. 21 saakka ja toinen auki myös sunnuntaina, mutta vain aamupäi-
vällä. 

 
11.07. 7.50 lähtö taksilla kohti El Pilaria picknicpaikkaa. Noin 30 min. ja 24.60€ niin olimme 

lähtöpaikalla. Taksikuski otti meistä pari valokuvaa ja 8:25 katosimme metsään seu-
raten puna-valkoista reittiä numero 131.  

 
 Edessä oli ennakkotiedon mukaan n. 17 km vaellus nousu/lasku korkeuden ollessa 

+500/-1200m 
    Lähtöpaikka sijaitsi 1410 metrin korkeudessa. Alkumatkan maisemat muistutti ko-

vasti "Urkupillireitin" maisemia. 11:23 olimme meidän kulkemamme reitin korkeim-
massa pisteessä, 1938 metriä. Maasto alkoi muuttumaan mustaksi laavahiekkapoh-
jaiseksi, ja samalla se muuttui pehmeäksi, joten käveleminen siinä muuttui vaikeam-
maksi ja rankemmaksi. 

    11:54 (1859M) olimme saapuneet toiselle kätkölle, joiden tiedot olimme ottaneet 
mukaan etsimistä varten. Tämä kätkö teetti hieman työtä, sillä se oli upotettu maahan 
ja havuneulasten kerros maassa oli n. 10 senttiä. Aikaa kului 40 min. 

    14:03 (1080M) Olimme kolmannella kätköllä, ja sen löytymiseen kului aikaa vain 8 
minuuttia. Tässä vaiheessa oli jo alkanut reitin laskuvoittoinen osuus, ja pehmeässä 
maastossa se oli muuttunut hankalammaksi kulkea. Pieniä kiviä piti poistaa kengistä 
moneen kertaan. 

    15:24 istuimme Fuencalientessa, bussipysäkin viereisessä baarissa maistele-
massa huurteisen kylmää Doradaa, ja odottelemassa 16:30 lähtevää bussia. Bussi-
linja ei kulkenut Los Cancajosin kautta, vaan jätti meidät lähimmälle pysäkille, josta 
jouduimme kävelee loppumatkan (n.3 km). Bussikyyti Fuencalientestä Los Can-
cajosiin n. 26km oli 2€/hlö. 

 
 Me olimme käyttäneet reittiin 6 tuntia 59 min. (kätköihin käytimme 48 min.) Kulutta-

neet 4 litraa energiajuomaa ja n. 2 litraa vettä. Oma GPS laitteeni mittasi reitille pi-
tuutta 18,4 km + bussimatkan loppu 3km = 21,4km. 

 
12.07. Verryttelypäivä. Viikko sitten kiipesimme Teidelle katselemaan auringon nousua, ja 

se ei seuraavana päivänä tuntunut lihaksissa mitenkään. Eilinen päivä oli kuitenkin 
niin paljon erilainen maastoltaan ja maapohjaltaan että kun aamulla nousi sängystä 
ylös, niin heti ensi askeleesta tiesi kävelleensä. Niinpä tästä päivästä tehtiin sellainen 
kaupunkipäivä. 

 



    Menimme Santa Cruz de la Palmaan. Koko matkan pääsee kävelee siten että ei 
juurikaan tarvitse autojen seassa kulkea. Sunnuntai päivä kun oli niin Santa Cruz de 
la Palmasa ei tapahdu mitään. Lähes kaikki paikat oli kiinni, vain muutama baari oli 
auki, että kahvilla pääsi käymään. Parin tunnin katselukierros ja paluu Los Can-
cajosiin. Kokonaismatkaa kävellen 12,7 km. 

 
13.07. Kotiutumispäivä. Huoneen luovutus 10.30 Matkalaukun saimme jättää recepcioniin 

neljäksi tunniksi, koska lentomme lähti vasta 17.00 Palasimme Santa Cruz de la Pal-
maan, mutta nyt bussilla. Tänään kaikki paikat oli auki, ja elämä eiliseen verrattuna 
todella vilkasta. Pari tuntia kiertelimme kauppoja ja erilaisia liikkeitä. Kahden paik-
keilla palasimme Los Rosalesin uima-altaalle paistattelemaan päivää. Kolmen jäl-
keen haimme laukun "respasta" ja lähdimme bussilla lentokentälle. 

 
 Tämän reissun saalis 3 uutta löydettyä kätköä. La Palmalla on ryhmä joka järjestää 

patikkaretkiä viikoittain. Jos jotain kiinnostaa, niin voi tutkia sivustoa. www.nautor-
trekking.com 

 
14.07. Virgen del Carmen 
 
15.07. Pakkaus päivä. 16.07. 9:50 lento El Hierrolle. Kolme päivää ja kolme yötä. Paluu on 

jo heti iltapäivällä, sillä 19.07. ei enää ollut viimeiselle lennolle paikkoja. 
 
 Tälle reissulle olen tallentanut GPS laitteeseeni El Hierron kaikki 13 kätköä. Yri-

tämme löytää/ratkaista niistä mahdollisimman monta kolmen päivän aikana. 
 
16.07. Saavuimme El Hierrolle 10.30  Puolen tunnin matka Valverdeen, ja hotelli Boomeran 

on meidän majapaikka seuraavat kolme yötä. 
    Heti auton vuokraus hotellin kautta. Citroen C3 oli kulkuneuvonne seuraavat 3 päi-

vää.  
 
 13:00 lähdimme ensimmäiselle kierrokselle. Tarkoituksemme on kiertää viis kätköä 

jotka sijaitsevat korkeimmilla paikoilla, ja kaksi niistä kätköjä joiden ratkaiseminen 
saattaa viedä aikaa. Monikätkö (multicache) vei aikaa, sillä Ensin piti etsiä määrätty 
vanha "talonrähjä", ja siitä piti sitten laskea koordinaatteja ja kätkön paikkaa.  

    Toisena oli pulmakätkö, ja se oli vinkkien ja loppukysymysten puolesta hieman epä-
onnistunut, mutta eipä kätköllä ole juurikaan kävijöitä ollut. Kolme muuta normaaleja 
peruskätköjä. Kaikki paikallistettu. 

    Hotellille palasimme hieman ennen kahdeksaa illalla. 
 
17.07. Vuorossa saaren pohjoisosa, länsirannikko ja lounaisnurkka. Kaikkien piti olla perus-

kätköjä, ainakin Geocaching sivuston mukaan, mutta yhdellä tekijällä oli mennyt kät-
kötyypit hieman sekaisin, ja siitä oli tullut sellainen multikätkön, maaperäkätkön ja 
peruskätkön sekoitus. 

 
 Geocaching sivuston mukaan peruskätkön (Traditional cache) selitys on seuraava: 

Annetut koordinaatit ilmoittavat suoraan kätkörasian sijainnin. Kätkön kuittaamiseksi 
ei tarvitse mennä mihinkään muualle eikä tehdä mitään ylimääräisiä temppuja. 

    Kun kätkö viedään maanalle ja koordinaattien mukaan yli 100 metrin päähän luolan 
suuaukosta, niin se ei ole minusta enää peruskätkö. Paluu hotelliin illalla n. 19:30 
Päivän saalis 5 kätköä. 

 
18.07. Kolmas päivä ja jäljellä 3 peruskätköä. Kaksi saaren itärannikolla ja yksi etelässä 

Cala de Tacorón uimarannan lähellä. Nämä oli selvitetty muutamassa tunnissa. 



Palasimme Valverdeen jo iltapäivällä ja joten kerkesimme vielä monta tuntia seuraa-
maan heidän juhliaan. Ohjelma esitteessä luki 18 päivän kohdalla Fiesta de El Cabo. 

 
19.07. Paluu Teneriffalle. Lento lähti El Hierrolta 12:45, eli 15 min etuajassa. Reissun saalis 

13 kätköä. Ajettuja ja käveltyjä kilometrejä yhteensä 312. Suurin osa on ajettuja. Kä-
veltyjä en ole ehtinyt erittelemään. 

 
26.07. Aallonmurtajan viereisillä parkkipaikoilla ilmailuaiheinen tapahtuma FESTIVAL IN-

TERNACIONAL de Aeromodelismo y Aeronaútica. 
    Paikalla useita helikopteriyksiköitä. Palolaitos, ilmavoimat, poliisi ja pelastuslaitos. 

Kaikki esittelivät omaa toimintaansa järjestetyllä näytöksellä. Mukana myös lasku-
varjo, ja pienlentokone näytöksiä. 

    Tapahtuma oli maksuton. 
 
31.07. Katutöiden määrä on Puertossa suuri tällä hetkellä. Etupäässä remontit on sähkö, 

viemäri ja vesitöitä. Katujen reunaan on kaivettu pitkiä matkoja n. metrin levyistä ka-
navaa. Valmistumispäivää en tiedä, mutta työntekijöitä on runsaasti, joten eiköhän 
ne syksyyn mennessä ole valmiina. Taoron vesipuistoremontti on myös kesken. 

 
 Tänään kävimme tutkimassa retkipolkujen tilannetta Mercedeksen metsässä, ja läm-

pötilan ja kuivuuden johdosta ne on suljettu, joten metsäpoluille ei ole tulipalovaaro-
jen johdosta nyt mitään asiaa. 

 
 Käväisimme myös Santa Cruzissa. Auton ulkolämpömittari näytti korkeimmillaan 

+42,5º Se todella korkea lämpö, kun ottaa huomioon että kosteusprosentti on yli 70. 
Puertoon tullessamme lämpötila oli vain 30 astetta. 

 
 
Elokuu 2009 
 
1.08. Viimeyönä syttyi La Palman metsäpalo saaren kaakkoisosaan. Alueelta on evakuoitu 

n. 4000 ihmistä. 
 
3.08. Kuivuus ja kuumuus aiheutti sen että saarilla kiellettiin metsäpoluille meneminen ja 

kulkeminen metsäpalovaaran johdosta. Myös tulenteko piknikpaikoilla ja kaiken sort-
tiset ilotulitukset saarilla kiellettiin. Meidän suunnittelema retki Anagan vuoristoon jou-
duttiin myös perumaan. 

  
8.08. La Palman metsäpalot on sammutettu ja evakuoidut asukkaan ovat palanneet "ko-

teihinsa". Osa paloalueen rakennuksista tuhoutui kokonaan ja toiset paloivat vain 
osittain. Noin nelisenkymmentä taloa/kotia kärsi eriasteisia palovaurioita.  

 Perjantaina Santa Ursulassa oli jälleen näyttävä ilotulitus tapahtuma, joten alkuvii-
kosta voimaan tullut ilotulitus kielto on sitten loppunut. 

 
 Tänään alkoi kolmen viikon puutarhanhoitojakso. Käymme 2-3 päivän välein kaste-

lemassa kukkia, ja muutenkin tarkastamme että ko. asunnossa kaikki on kunnossa.  
 
10.08. Parin viikon maalausurakka on lopussa. Parvekkeen ovi ja ikkunan karmit sekä pari 

sisäovea sai uuden valkoisen värin. Vanhan maalin poistaminen kokonaan ei ollut 
mahdollista, joten maalipinta vain hiottiin ja maalattiin sitten uudelleen. Auringon 
paiste ei kuumenna valkoista kuten kuumentaa tumman, joten hieman kuumuudesta 
kärsinyt puu saa pari vuotta lisäaikaa. 

 



22.08. Puutarhan hoitojakso alkaa olla jo loppumaisillaan, sillä meidän puutarhanhoitojakso 
loppuu maanantaina. 

 
 Tänään vaikutti jo hetken aikaa siltä että nyt se viimeinkin onnistuu se kameranosto. 
    Päiväkierroksella näin jälleen Canon 450D "järkkärin" kamerakaupan ikkunassa, 

joten sisälle kysymään hintaa. Kauppias ilmoitti hinnaksi 395€ joten kotiin rahoja ha-
kemaan.  

    Viiden toista minuutin neuvottelun jälkeen selvisi että 395€ oli rungon hinta ja ob-
jektiivi myydään erikseen, vaikka ne oli kiinni toisissaan, silloin kun hintaa kysyin. 
Nopea laskutoimitus kertoi että koko paketin hinta olisi 540€. Minä siihen tokaise-
maan että se on kalliimpi kuin suomessa. Kauppiasta kiinnosti kovasti suomen hinta. 
Minä ilmoitin että 550 euroa, joten hänen hintansa halvan verotuksen takia oli kisku-
rihinta. Kauppias alkoi heti laskemaan uutta hintaa, mutta minä poistuin ulos, enkä 
palannut, vaikka hän vielä perään huusi ja pyysi tulemaan takaisin. Kotona tarkastin 
vertaa.fi sivuilta Canonin tämän hetken suomen hinnan, ja se oli 568 euroa. Yhtään 
rehellistä kamerakauppiasta en ole vielä Puerton keskustasta tavannut. 

 
29.08. Viikolla kävimme Santa Cruzissa vaihtamassa puhelinliittymät. Luovuimme Movistar 

liittymistä, ja vaihdoimme Yoigoon. Entiset numerot säilyivät, joten vaihto ei aiheutta-
nut mitään ylimääräisiä muutoksia kotisivuille ja käyntikortteihin. Yoigossa on mah-
dollista puhua toiseen Yoigoon 60 minuuttia päivässä 0 euron hintaan. Maksettavaa 
tulee vain puhelun avausmaksusta joka on aina 0,15/puhelu euroa. Olemme tehneet 
ystäviemme kanssa päätöksen että kaikki vaihtaa Yoigoon jolloin voimme soitella 
toisillemme edulliseen hintaan. Yoigon hinnoittelu on selkeä, koska puhelut on ym-
päri vuorokauden saman hintaisia. 

 
 Kameran osto ei onnistunut vieläkään. Kävimme myös Maya nimisessä kaupassa, 

mutta asia ei edistynyt mitenkään, sillä siellä hinta oli hyllyn reunassa 575 euroa, eli 
kalliimpi kun suomessa. Näissä kaupoissa tinkiminen ei auta, niin kamera jäi edelleen 
ostamatta. Nyt olen kiertänyt suurimman osan Puerto de la Cruzin kamerakaupoista, 
ja jokaisessa joissa olen käynyt on yritetty huijata oikein kunnolla. 

    Ainoastaan yksi kauppias on suoraan sanonut, että, jos joku lupaa Canon 450D 
kameran objektiivin kanssa alle 400 euroin, niin silloin se tarkoittaa että se on jo alle 
oman hankintahinnan. Alkaa vaikuttamaan siltä, että kameran hankinta saattaa jäädä 
seuraavaan suomen reissuun. Ihmettelen vaan, että millä ne kauppiaat elää, tai sitten 
huijattavia riittää. 

 
31.09. Tänään valmistaudumme tämän kesän viimeiseen vierailuun naapurisaarelle. Huo-

menna lähdemme 4 päivän ajaksi tutustumaan Las Palmasin kaupunkiin.  
 
 
Syyskuu 2009 
 
01.09. Saku saapui Belairin portille 6:30 Olimme varanneet kuljetuksen Santa Cruzin sata-

maan, sillä olimme lähdössä passin uusimisreissulle. Se pitää nykyään tehdä Las 
Palmasissa. Laivan aikataulun mukainen lähtö aika oli 8:00. Satamassa meitä kui-
tenkin odotti yllätys. Laiva on vielä tulomatkalla Madeiralta, ja on myöhässä n. pari 
tuntia. 

    9:40 laiva lähti, ja n. 3 tunnin kuluttua saimme Las Palmasin sataman näkyviin. 
Satamasta otimme heti taksin, ja lähdimme kohti hotellia Luz Playa. Meille sattui kui-
tenkin taksimies, joka ei tuntenut hotelliamme, vaikka se koko kaupungin tunnetuim-
malla rantakadulla. Hän otti radiopuhelimen avuksi, ja kyseli toisilta kuskeilta ajo-oh-
jetta ko. hotelliin, mutta kukaan ei tuntunut tietävän. Esko selitti että se on lähellä 
tuota korkeaa rakennusta, jossa yläosa on vino. Se auttoi, ja pääsimme ko. 



rakennuksen viereen. Siitä Esko osasi opastaa meidät hotelliin. Olimme hieman ih-
meissämme, että taksissa on työntekijöitä, jotka ei tunne omaa kaupunkiaan. 

 
 Passinhaku oli suunniteltu keskiviikolle, joten tulopäivän iltana läksimme etsimään 

ruokakauppaa jotta saamme aamupalatarpeet jääkaappiin. Me kävelimme rannan 
suuntaisesti kohti etelää, ja siellä suunnassa ruokakauppoja tuntui olevan harvaksel-
taan, tai ne olivat siestalla, joten emme niitä huomanneet. Sitten osuimme SPAR 
kauppaan, ja sieltä saimme tarvitsemamme tarvikkeet. 

 
 Illan hämärtyessä oli vuorossa ruokapaikan etsiminen. Rantakadulla oli kaikenlaista 

kuppilaa ja tavernaa. Me etsimme tavallista ruokapaikkaa. Ei mitään "Mäkkäriä" ja 
ranskalaisia, joten valitsimme ravintolan nimeltään El Cerdo Que Rie, ja se osoittau-
tui hyväksi valinnaksi. 

 
 Illalla seurailimme rantakadun ja rannan elämää hotellin parvekkeelta, josta avautui 

todella upea näkymä rantaan. Lakaisukoneet, painepesuriautot, rantahiekan puhdis-
tuskone, ja sadat yöliikkujat sekä lenkkeilijät ja roskapönttöjen tyhjentäjät pitivät sen 
huolen että ranta-alueesta voi sanoa, että se elää ympäri vuorokauden. 

 
02.09. Passinhakemuksen päivä. Esko ja Sirkku lähti konsulaattiin, ja me rannalle katsele-

maan aamupäivän elämää. Hiekkataiteilijat rakentelivat kuvioitaan. Rannalla tapahtui 
koko päivän. Oli jumppaajia, voimistelijoita, monenlaisia kuvioesiintyjiä, sitten oli run-
saasti isovanhempia, jotka olivat rannalla lapsenvahtina 1, 2 tai useamman lapsen 
kanssa. 

 
 Iltapäivällä teimme kävelykierroksen kaupungille. Lähdimme hotellilta Calle Sagasta 

66:sta. pitkin Playa de Las Canterasia etelän suuntaan. Rannan toisessa päässä siir-
ryimme itäpuolelle Playa de Las Alcaravanerasin puolelle. Siellä edelleen Muelle De-
portivolle saakka, josta käännyimme takaisin. Paluumatkan teimme Santa Catalinan 
puiston kautta. Matkan pituus kartalta mitattuna n. 10 km.  

 
 Ennen ruokailua kävimme vielä La Isletan kaupunginosassa kiertelemässä Kiinalais-

kauppoja. Niitä nimittäin riittää siinä kaupunginosassa. Kävimme ainakin 20-30 kau-
passa, ja emme ole varmoja kävimmekö edes puolissa. Kaupat oli hieman sekavia, 
koska kaikki tuotteet oli lattialla pahvilaatikoissa, ja ne ei olleet mitenkään järjestyk-
sessä. 

 
 Tämän illan ruokapaikkana ruokapaikka nimeltään Papa's Paikan erikoisuus on uu-

niperunat, jotka täytetään omavalintaisen tai valmiin mallin mukaan erilaisilla täyt-
teillä. 

 
03.09. Aamupalan jälkeen oli vuorossa kävelylenkki pohjoisen suuntaan. Hotellilta matka 

suuntautui läpi La Isletan kaupunginosan ja jatkui kohti varuskunta-aluetta. Hieman 
enne Casa de las Coloradas nimistä kylää kuittasimme Las Palmasin alueen ainoan 
kätkön. Kätköltä kiipesimme läheiselle kukkulalle jossa on huipulla suuri risti. Sieltä 
kuvaustaukojen jälkeen laskeuduimme alas Bahia del Confital rannalle, ja sieltä ran-
takujia pitkin takaisin hotellille. Hotellin kohdalla siirryimme vedenrajaan rantaa, ja 
kävimme vielä katselemassa kaupunkina rannan suunnasta n. 4 kilometrin verran. 

 
 Eskon suomenaikainen ystävä pitää Las Palmasissa ainoana suomalaisena baaria, 

nimeltään EL ANCLA - ANKKURI. Se sijaitsi Luz Playa hotellin alakerrassa. Illalla 
kävimme omistajaa ja muuta henkilökuntaa moikkaamassa, ja biljardia pelaamassa. 
ANKKURIN henkilökunta oli oikein palvelualtista, ystävällistä ja huumorintajuista.. 

 



04.09. Kotiinlähtö päivä. Hotellihuoneen luovutus puolenpäivä aikaan. Olimme neuvotelleet 
että saamme jättää laukkumme Suomiravintola ANKKURIN takahuoneeseen, jolloin 
voimme käydä vielä tekemässä pienen kaupunkikierroksen, ja syödä pienen välipa-
lan, ilman että tarvitsee huolehtia laukuista. 

 
 n. 14:30 siirryimme laukkuinemme tienvarteen taksia etsimään. Se saatiin helposti, 

ja kun ilmoitimme että Teneriffalle lähtevän ARMAK:sen laituriin. Taksi kuski varmisti, 
että Teneriffalle. Me sanoimme että kyllä. Matkaa teimme muutaman kilometrin, ja 
saavuimme laiturille jossa oli ARMA:ksen infotoimisto. Esko tuumi että tämä ei taida 
olla oikea laituri, johon taksikuski että kyllä se on ja tuossa on infopiste, ja toimitti 
meitä ulos. Me menimme sisälle kyselemään, että missä on laiva, niin meille vastat-
tiin että tuolla 3:n kilometrin päässä toisessa laiturissa. Tämä on Lanzaroten suun-
taan lähtevän ARMA:ksen laituri. Onneksi paikalta oli bussi kuljetus toiselle laiturille. 

 
 Hienosti meni taksireissut. Kaksi kertaa niitä käytimme. Ensimmäinen kuski ei tunte-

nut kaupunkiaan, eikä osannut ilman Eskon neuvoja ajaa oikeaan paikkaan. Esko 
tiesi mihin olimme menossa, mutta seuraavalla kerralla kyytiin saattaa tulle lomailija, 
joka ei tiedä kaupungista mitään, eikä osaa itse neuvoa. Toisella kerralla kuski ajoi 
väärälle laiturille vaikka itse vielä varmisti kysymällä että kummalle laiturille olemme 
menossa. Näiden kahden kyydin perusteella ei Las Palmasin takseille voi antaa yh-
tään pistettä. Todella surkeaa palvelua sattui meidän kohdalle. Laivaan päästiin kui-
tenkin puoli tuntia ennen lähtöä. 

 
05.09. Olen saanut 5.9. palautetta siitä että arvostelin Las Palmasin taksien toimintaa. Siitä 

huolimatta en millään voi kehua sitä kahden matkan perusteella, joista kumpikaan ei 
mennyt kuten taksimatkan pitää mennä. Minun ei tarvitse kuljettaa matkoillani navi-
gaattoria sen takia että meille sattuu asiansa osaamaton taksimies. Teitämättömyys 
on kuljettajan oma ongelma, joten hommatkoon itse oman navigaattorinsa..   

 
06.09. Pinolere:ssä käsityöläismarkkinoilla Saarten käsityöläiset esittäytyivät kolmen päivän 

ajan Pinoleren XXIV Feria:ssa. Esillä oli kaikensorttista käsin tehtyä tuotetta. Valmis-
tusmateriaalina oli käytetty; puuta, lasia, metallia, rottinkia, narua, ja kaikkea muuta-
kin rakennusmateriaalia. Myös leivonta, ja ruokatuotteita oli runsaasti esillä. 

 
08.09. Urkupillireitillä piilottamassa kätköä. Samalla tarkastimme mikä on polun kunto kesän 

jäljiltä. Reitin alkupäässä Calderassa oli suuri kyltti jossa kerrottiin, että Aguamansan 
alueelle oli myönnetty hieman yli 550.000 euron määräraha, jolla kunnostetaan pol-
kuja ja laitetaan uudet viitat ja opastekyltit.  

    Urkupillireitin polku on erittäin hyvässä kunnossa, ja paikka paikoin koko polku on 
merkattu kulkemaan uutta linjaa. Monia uusia tolppia on retin varrelle asennettu, 
mutta ne on vielä ilman viittoja, joten tulevista reiteistä ei vielä ole tietoa. 

 
10.09. Chamorcassa. Myös Chamorca - Tafada - Roque Bermejo reitin polku on hyvässä 

kunnossa. Reitti jota me olemme Chamorcassa kiertäneet on sellainen, että osa siitä 
on alueella joka ei ole uuden merkitsemisjärjestelmään mukaan ollenkaan virallinen 
reitti. Se osuus on kuitenkin Chamorca / Tafada alueen hienointa, vehreintä ja mää-
rättyyn aikaan vuodesta myös linturikasta metsäseutua. Juuri nyt alue on kuivan ke-
sän jäljiltä lähes kukkimatonta, mutta joulun jälkeen alkava kukintakausi alueella kes-
tää pitkälle kesään saakka. Tämän alueen polut sai uudet viitat ja kyltit viime vuoden 
aikana. 

 
11.09. Santa Cattalinassa grillijuhlissa. 
 



15.09. Kätköily päivä. Lähdimme liikkeelle hieman ennen kymmentä.  Tälle päivälle vara-
simme kuusi (6) kätkö. Kaikki on Santa Cruzin eteläpuolella, El Rosario - Candelasria 
- Güimar - Arafo alueella. 

 
 Ensimmäinen, Ermita El Rosarion kätkö kuitattiin klo. 11:57 Täältä jatkoimme Mirador 

Barranco Hondo nimiselle kätkölle. Sen kuittasimme näköalapaikan maisemissa klo. 
12:29 Mirador Barranco Hondosta jatkoimme Candelariaan. Siellä kätkö La Virgen 
teetti hieman töitä, sillä siihen liittyi muutakin kun pelkkä kätkö löytäminen. Kuittaus 
klo. 13:18 Candelariassa pidimme myös kahvitauon ja käytimme paikallisten kahvi-
loiden palveluja hyväksemme. Kahvitauon jälkeen suuntasimme kohti Malpais 
Güimaria. Siellä oli saman niminen kätkö lähellä rantaa. Kävelymatkaa tämän kätkön 
kuittaamiseen tuli tämän päiväsistä kätköistä eniten, eli 3,3 km. ja aikaa kului 58 min. 
Malpais Güimar kuitattiin klo. 14:50 Rannasta siirryimme Güimariin, ja siellä pyra-
miidien viereiselle alueelle. Siellä kätkö nimeltään El Misterio de las piramides. Tähän 
kätköön uhrasimme ennakkotutkimisaikaa runsaasti, sillä se on monelta jäänyt löy-
tymättä. Tutkimme spoiler kuvia ja muutamaa muutakin kuvaa. Me kuittasimme sen 
15:51 Viimeinen kätkö Arafo TF 523 oli tavallaan jo kotimatkamme varrella. Kätkön 
rasia oli palasina, joten sen kohtalo on ensimmäisen sateen tullen surkea, jos ei kät-
kön tekijä käy sitä korjaamassa. Nyt se kuitenkin oli paikallaan, vaikkakin hieman 
siipeensä saanut. Meillä kuittaus-aika 15:56. Kotiin palasimme Los Rodeoksen 
kautta n. klo. 18:00. 

 
16.09. Tänään vuorossa vuorossa reitti Cruz del Carmen - Batan de Abajo - Cruz del Car-

men 
    Kun paljon kuvaa ja aina pitää kameran taskussa, niin joskus sattuu kohdalle ti-

lanne josta saa onnistuneen kuvan. Minulle se sattui Batánissa. Kyseessä oli sam-
makkoperheet, jotka olivat majoittuneet kahteen kukkaan. 

 
21.09. Sammakkokuva oli TV Canarian iltauutisten lopussa, sään jälkeen. 
 
22.09. Auton katsastus päivä. Lauantaina menin katsastuskonttorille postin tuoman lapun 

johdosta. Ymmärsin sen olevan ajanvarauslappu, joka muistutti minua siitä että on 
jälleen aika katsastaa auto. Sain ajan tälle päivälle. Olin paikalla jo hieman ennen 
kahta. Tiskillä ilmoitin että minulla on aika vasta 14:30 johon virkailija sanoi että ei 
haittaa, sillä tänään on aika hiljaista. Dieselauton katsastusmaksu oli 43.01 euroa. 
Täällä ei juurikaan hintoja pyöristetä. 

    Itse katsastustapahtuma on samanlainen kun suomessa. Mittarit ja laitteet rekiste-
röin välykset ja muut ylisuuret toleranssit. Myös jarrut ja valot tarkastetaan aivan sa-
malla tavalla, kun suomessa. 

    Kuuden vuoden ikäisessä autossa ei voi olla kovasti vikoja, koska se on säännölli-
sesti tarkastettu, ja huollettu merkki-liikkeessä. 

    Ajoaikaa tuli lisää kaksi vuotta, eli seuraava katsastus on syyskuussa 2011. 
 
30.10. Tänään kiipesin kolmen suomalaisen kanssa Teidelle. 6:30 lähdin Puertosta ajele-

maan kohti hissiaseman parkkipaikkaa. Ajelin yksin, sillä kanssakiipeilijät asustavat 
etelän puolella, ja tulivat sieltä omilla kuljetuksillaan. 

    7:35 oli hissiaseman risteyksen läheisellä parkkipaikalla odottelemassa. Aurinko oli 
juuri nousemassa joten sain ihailla Teiden huipun erilaisia värisävyjä hieman puner-
tavassa valaistuksessa. Valokuvaukseen olin liian lähellä vuorta, joten tällä kertaa oli 
tyytyminen ainoastaan katselemaan. 

    Ryhmän saavuttua siirryimme hissiaseman parkkipaikalle, ja jätimme toisen auton 
siihen, odottamaan paluutamme, jonka teimme hissillä. Sitten siirryimme lähtöpai-
kalle. 



    8:06 olimme 2304 metrin korkeudessa valmiina aloittamaan 1414 metrin nousemi-
sen. Kun maastossa liikutaan, niin aina on Geokätköt mielessä, ja ensimmäinen tä-
män retken neljästä kätköstä oli kohdalla klo. 9:14 Olimme silloin 2615 metrin kor-
keudessa.   

    9:48 olimme vuoren juurella, ja valmiina aloittamaan varsinaisen nousun. Tähän 
mennessä olimme nousseet 463 metriä, ja käyttäneet siihen aikaa 1 tunti 43 min. 

    3000 metrin korkeusrajan ylitimme 10:35 ja kymmenen minuuttia myöhemmin saa-
vuimme toisella kätkölle. Se löytyi kuvavinkin perusteella helposti. Altavistaan saa-
vuimme 11:31 Noin kymmenen minuutin tauon jälkeen jatkoimme matkaa, sillä luvan 
mukaiseen "huiputuksen" alkamiseen oli aikaa 1,5 tuntia ja matkalla vielä kätkö 
Gueva del Hielo ja yksi peruskätkö. Nämä molemmat kävimme kuittaamassa ja jat-
koimme matkaa. Tässä vaiheessa piti jo pukeutua pitkähihaiseen puseroon, sillä 
vaikka oli lämmintä, niin tuuli oli yli 3000 metrin korkeudessa paikka paikoin suhteel-
lisen navakkaa. 

    Hissiaseman viereiselle portille saavuimme 13:20 Tässä vaiheessa joukkoomme 
liittyi yksi kiipeilijä lisää, joten korkeimmalle huipulle menimme 5 henkilön ryhmällä. 
Lupamme huipulle alkoi 13:00, mutta siitä huolimatta pidimme riittävän tauon ennen 
lopullista "huiputusta". Teiden huipulla olimme 13:48 Maisemien katselun ja kuvak-
sien jälkeen aloitimme laskeutumisen alas. Luvantarkastusportille saavuimme 15:29  

    Olimme käyttäneet huipulle kiipeämiseen ja alastuloon lupaportille aika 7 tuntia 23 
minuuttia. 

 
 
Lokakuu 2009 
 
4.10. Kuukausi on vaihtunut, ja olemme siirtyneet Lokakuun puolelle. Puerto de la Cruzissa 

on koko kesä tehty katutöitä, ja nyt on muutaman viikon ollut menossa jonkinlainen 
julkisivuremontit. Suuri määrä huonossa kunnossa olevia taloja on kunnostettu, kat-
toja korjailtu, ja pinta saanut uutta maalia. Myös El TOPE  hotelli on maalausremon-
tissa. 

 
 Jorman baari avasi ovensa 2.10.09 Osa henkilökunnasta on vaihtunut, mutta on 

myös pari työntekijää, jotka olivat mukana jo viimevuonna. 
 
 Kerhon lento tuo tänään tullessaan pari sataa suomalaista, jotka levittäytyvät saaren 

eri alueille Pohjoisrannikon puolelle tulee toista sataa, ja etelän puolelle ja saaren 
muihin osiin loput. 

 
10.10. Olen lisännyt Puerto de la Cruz valikkoon tietoja Lääkäriasema Vida:sta, joka sijait-

see Avenida de la Betancourt y Molina, Local 20 osoitteessa (ent. Avda. Generali-
simo) Seuraava kortteli Hiper Dinon jälkeen rantaan päin. Vastaanotossa työskente-
lee suomalainen Tiina, jonka kanssa on tarvittaessa helppo asioida suomen kielellä. 

 
 Kesän jatkuneissa katutöissä on otettu jonkinlaista loppukiriä, sillä kokonaan ajokiel-

lossa olleille kaduille pääsee jo autolla liikkumaan. Talojen kohdalla kaupungin ehos-
tus on edelleen käynnissä monissa kortteleissa. Jopa vanhoja harkkopinnalla olleita 
seiniä kunnostetaan. Harmaat harkkoseinät, joiden ohi on kulkenut liki viisi vuotta on 
aivan toisen näköisiä, nyt kun ne on kunnostettu. Kun rakennusalalla on lama, niin 
ammattitaitoista väkeä on saatavilla. 

 
    Taoron vesipuiston remontti on edennyt porrasvaiheeseen. Tornista (Belair) kat-

sottuna alue näyttää likimain valmiilta, mutta vielä siellä työskentelee kymmeniä mie-
hiä. Jostain taulusta muistan lukeneeni että se valmistuisi marraskuun aikana. 

 



    Martianezin vierestä alkavat portaat La Paz:iin on jo läpi käveltävässä kunnossa. 
Eilen kiertelin siellä katselemassa, ja jonkinlaisia vesikourujen roskaritilöitä, ja kaitei-
den viimeistelytöitä oltiin silloin tekemässä.  

 
 Tiistaina tulee Tjäreborg:in lento et. kentälle ja tuo tullessaan lomailijoita myös Puer-

ton puolelle. Siihen ryhmään mahtuu meidän omat lapsemme, jotka tulevat Puerto 
de la Cruziin 1 ja 2 viikon lomalle. Poika tulee kahdeksi viikoksi vaimon ja lapsen 
kanssa meidän asuntoon, ja me lähdemme torniin evakkoon, ihailemaan Puerton 
maisemia 18. kerroksesta. Tyttö majoittuu poikakaverinsa kanssa Pez Azuliin viikoksi 

  
12.10. Päivystävät apteekit on jokaisen hyvä kaiken varalta tietää, joten olen lisännyt Loka-

kuun päivystyslistan Ajankohtaiseen valikkoon. Tämä tieto päivittyy jatkossakin, jos 
saan listan kuukausittain postiini kuten on luvattu. 

 
28.10. Kaksiviikkoinen evakkoreissu on nyt takana. Me asuimme tornitalon 18 kerroksessa. 

Sieltä oli hulppeat näkymät. En ihmettele ollenkaan, että miksi monet talvensa täällä 
viettävät haluaa aina vain uudelleen ja uudelleen aina Belairin tornitaloon. 

 
 Aikuiset lapsemme olivat täällä kahden viikon lomalla. Hanna ja Kimmo asuivat Pez 

Azulissa. Antti ja Hanna asuivat Meidän asunnossa pienen Salla tyttönsä kanssa.  
 
 Eka viikolla kävimme etelän puolella lasipohjalaiva risteilyllä. Delfiinejä näimme kan-

nelta, mutta kun laskeuduimme lasipohjaruumaan, niin sieltä emme nähneet muuta 
kun vettä, sillä parvet olivat sen verran kaukana. 

 
 Hanna ja Kimmo lomailivat vain viikon ja palasivat suomeen 20.10. Toisen viikon 

vietimme lapsenlapsemme Sallan kanssa. Antin kanssa kävimme 23.10 Teidellä. 
Muina päivinä kävimme pariin otteeseen kaupungilla ja iltaisin vielä syömässä. Kun 
me valitsemme ruokapaikkoja, niin Casa Maria on aina mukana kuvioissa, siellä ta-
pas annokset, ja niistä jättikatkaravut valkosipulissa. 

 
 Hanna ja Antti palasivat suomeen ti. 27.10. Olemme monesti ihmetelleet, kun suo-

malasia tulee tänne talveksi, mutta käy kuitenkin ainakin kerran suomessa talven 
aikana lapsen lapsia katsomassa. Nyt emme enää ihmettele, sillä itselläkin on olo jo 
sellainen että pitää pian päästä näkemään Salla uudelleen. Skype puhelu kuvan 
kanssa hieman lievittää kaipuuta. Nyt olemme päättäneet mennä suomeen viettä-
mään yhteistä joulua omien lastemme ja lasten lapsen kanssa. 

 
 Tänään kävin jakamassa retkilappujani alakaupungin hotelleihin. Tenequiassa kävin 

tarkastamassa (klo. 19.15) mikä on live music baari tilanne. Ilmoitustaulussa oli vielä 
joitakin ilmoituksia, mutta minkäänlaista musiikkia ei kuulunut, ja baarin ovet olivat 
tiukasti kiinni ja lukossa. Huomenna on illalla vuorossa yläkaupungin hotellit. 

 
31.10. Kamera juttu on saatu päätökseen. Löysin lopulta kauppiaan jolla on hinnat näkyvillä, 

ja ne myös pitää. Paketti tarjoukseen tuli mukaan muistikortti, UV suodatin, vara-
akku, jalusta ja valokuvakirja omista kuvistani. Nyt olen sitten tehnyt tuttavuutta pari 
päivää kameran kanssa, ja tutkinut lähikuvausominaisuuksia, ilman jalustaa. 

 
 Eilen kävin varaamassa liput suomenmatkaan. Lennämme Joulun viettoon Muhok-

selle. Menolento on 19.12. etelän kentältä Helsinkiin. Teneriffalle palaamme 27.12. 
suoraan Oulusta. 

 
 
 



Marraskuu 2009 
 
02.11. TITSA bussit ovat siirtyneet bussiaseman yläpuoliselle kadulle. 
 
 Uudet katokset on rakennettu n. 200 metrin matkalle. Jalkakäytävän vieressä em. 

matkalla on puolen kymmentä baaria, joissa on hyvä bussien lähtöaikoja odotella. 
 
03.11. Teno Alton reitti on lähes aina yhtä hieno, riippumatta siitä, että onko se ensimmäinen 

vai 20. Tänäänkin teimme sen oikein hienon sään vallitessa. Pieni utu vain korosti 
maisemaa. 

 
 Tenolla kasvien kukinta odotuttaa vielä, mutta muutamat pienet yksittäiset kukat ovat 

jo osittain auenneet. 
 
 Eväiden syönti 850 metrin korkeudessa, jossa näkymänä on Tenon vuoriston hie-

noimmat maisemat, on myös kokemisen arvoista. Ne maisemat ei vaihtamalla pa-
rane. 

 
09.11. Mascassa. Syksyn ensimmäinen Mascan retki. Itse polku on entisellään, eikä ran-

taankaan ole tullut mitään uusia rakennelmia kesän aikana tehty. 
 
 Kuivuus barrancossa on sitä luokkaa että ei ole minun aikanani aikaisemmin ollut. 

2006 ja 2007 talvien aikana suurimmissa vesipaikoissa pystyi "uimaan" mutta nyt 
niissä syvänteissä ei ollut pisaraakaan vettä. 

 
 Metsäpalon aikana palanut ruokaravintola on edennyt jo harjakorkeuteen, mutta lo-

pullista valmistumista saadaan varmaan vielä tovi odotella. Ajankohtaisissa myös 
vuoden ikäinen kuva palaneesta ravintolasta 

 
 Barrancoon on laitettu uusi maaperäkätkö, jota yritin aamulla netistä tutkia. 

Geocaching sivusto ei kuitenkaan suostunut avautumaan, joten oli tyytyminen aikai-
semmin luettuun. Rotkossa kuitenkin muistin paikan väärin. Minä etsin numeroa 23, 
kun kyseessä oli numero 32. Asia on korjattavissa ensi viikolla sillä olen menossa 
kahtena päivänä barranccoon. 

 
16.11. Klo. 13.26 olimme istumassa Baracanin tutuissa maisemissa 950 metrin korkeu-

dessa. Pidimme evästaukoa, ja ihailimme lähes pilvetöntä maisemanäkymää teiden 
suuntaan. 20 min myöhemmin ilmestyi pilvet ja sitten alkoi sade. Sadetta jatkui pitkin 
matkaa. Välillä sataen enemmän ja välillä vähemmän. 

 
    Kun saavuin Puertoon, niin sade yltyi entisestään, ja pian sitä tuli oikein "kaata-

malla" Kadut alkoivat täyttymään vedestä. Viemäri kaivot ei vetäneet. Kun sadetta oli 
jatkunut yli kasi tuntia, niin jo alkoivat uutiset kertomaan Teneriffan pohjoisrannikolla 
olevista tulvista, ja erilaisista veden aiheuttamista vahingoista. Barranco San Felipe, 
joka laskee Playa Jardinin rantaan, ja Barranco Martianez, joka laskee Martianezin 
rantaan, olivat täyttymässä vedestä. 

 
    Me kävimme molempia barranccoja katselemassa, Martianezin barrancosta tuli 

mieleen keväinen jään lähtö. Voimakkaasta virtauksesta lähtevä pauhaava ääni oli 
jo kuultavissa kymmenien metrien päässä. Vettä tuli nin paljon, että se varmaan vei 
mennessään kaiken irtonaisen. 

    Barranco San Felipessä, jota tähän saakka olen nähnyt käytettävän autojen park-
kipaikkana virtasi vettä uoman keskellä, sen verran että, keskellä kanavaa parkkee-
ratut autot lähti vesimassojen mukaan ja päätyivät uimarannalle. 



 
    Uutisten kertoman mukaan 30 vuoteen ei ole satanut niin paljoa, että vettä olisi 

näin barrancoissa virrannut. Veden puute uomissa on saanut paikalliset  rakentele-
maan kaikenlaisia kanaloita ja vuohisuojia rotkojen pohjalle. Kun huominen aamu 
valkenee, niin silloin on nähtävissä rannassa, että mitä suojia ja rakennuksia veden 
mukana on mereen mennyt. 

 
 Tiistaille suunniteltu Mascan retki siirrettiin Torstaille. 
 
17.11. Sade jatkui iltapäivällä, vaikka aamulla sää jo näytti paremmalta. Ensimmäiset merkit 

sateen loppumista alkoi näkymään illalla 20 paikkeilla. 
 
 Tämän päivän aikana uutiset kertoili tarkempaa tietoa vahingoista ja teistä joilla lii-

kenne on suljettu. 
 
 Sateen määrästä Mascassa ei ollut minkäänlaista tietoa, ja kun vielä maanteitä oli 

suljettu liikenteeltä Santa Catalinan suunnassa, niin Keskiviikolle suunniteltu Mascan 
retki siirrettiin Lauantaille 

 
18.11. Tänään kuulimme uutisista puolen päivän aikaan, että tiet on auki liikenteelle Icodin 

suuntaan. Aurinko paistoi puolipilviseltä taivaalta, ja sää näytti vain paranevan. TV 
näytti kuvaa pahimmilta tuhoalueilta, joissa virran mukana oli kulkeutunut roskapönt-
töjä, ja kaikenlaista roinaa joita asukkaat on vuosikymmenten aikana rotkoihin heitel-
leet. Eläin vahingoilta ei voitu välttyä. Virran mukana oli huuhtoutunut myös vuohia 
ja kanoja. 

    Sään parantuessa aloin valmistautumaan kahteen otteeseen siirrettyä Mascan ret-
keä.  

 
19.11. Mascan barranco on ollut lähes vedetön pari vuotta. Oli varautunut nyt siihen että 

joudumme nilkkavesiin, tai jopa korkeampiin pintoihin. Kun lähestyimme Mascaa, niin 
saimme huomata, että sateen ei ole osuneet tälle alueelle ollenkaan, tai sitten aivan 
pienellä sademäärällä.  

    Barrancon pohjalla vesimäärä oli lisääntynyt niin vähän että sitä ei juurikaan huo-
mannut. Retkeily sää oli mitä parhain, ja me saatoimme kävelyn ohessa suunnitelle 
seuraavaa retkeä, joka suuntautuu Teidelle. 

 
20.11. Herätyskello soi 5:45 Koska tämänpäiväisellä retkellä on sama porukka, kun eili-

sessä Mascan retkessä, niin pystyimme tätä päivää jo eilen hieman suunnittelemaan. 
 
 Matka Puertosta polun lähtöpaikalle vie aikaan hieman reilun tunnin. Kiipeämiseen 

luvan tarkastuspaikalle kuluu n. 5 tuntia. Lupa huipulle on klo. 13.00 - 15.00 Nämä 
ajat huomioon ottaen päätimme eilen että lähdemme tänään liikkeelle hieman ennen 
seitsemää. 

 
 Sää lähtöpaikalla oli tuulinen eikä mikään erityisen lämmin. Lämpötilaa jotain 12 as-

tetta. Alkumatkasta laitoimme päälle kunnolla tullen pitävää ja lämmintä vaatetta. Au-
ringon noustua sää alkoi hieman lämpenee, joten saimme osan matkaa kulkea hie-
man kevyemmissä vermeissä. Alta Vistaan mennessä, oli tuuli jälleen voimistunut 
siinä määrin että laitoimme pitkähihaiset ja tuulen pitävät takit yllemme ennen matkan 
jatkamista.  

    Luvan tarkastus paikalla olimme 13.15 Lupa ja passitarkastuksen jälkeen aloitimme 
kiipeämisen huipulle. Käytimme n. 170 metrin nousuun aikaa n. 45 min. Maisemien 
katselu ja kuvien otto vie aika 10-15 min, ja sitten alkoi kova tuuli tekemään tehtä-
vänsä. Paikallaan olo voimakkaassa tuulessa alkaa tuottamaan vilun oireita, vaikka 



tuulenpitävää vaatetta on yllä. Aloitimme paluumatkan, ja laskeutuminen hissiase-
malle sujui normaalisti huomattavasti lyhyemmässä ajassa, kun vastaava nousu. 
Koko huiputukseen käytimme aikaa 2,5 tuntia. Hissillä alas ja kotimatkalle. Kotimat-
kalla aloin jo suunnitteleman huomista Mascan retkeä. Retki kuitenkin illemmaa pa-
ruttiin yhden pariskunnan sairastapauksen johdosta. 

 
22.11. Viikonloppua olemme viettäneet aurinkoa paistatellen ja tanssien. Kävimme lauan-

taina toista kertaa suomitansseissa. Olemme viikon aikana käyneet tanssimassa 
kaksi kertaa. Nämä kaksi kertaa ovat meidän ensimmäiset yleisissä suomitansseissa 
käynnit täällä olon aikana. 

    Nyt on menossa jälleen valmistautuminen huomista Mascan barrancoretkeä var-
ten. Minun valmistautuminen tarkoittaa seuraavaa. Kaksi 1,5 litran pulloa juomista. 
Yksi normaalikokoinen sämpylä. suklaata ja mehua tai energiajuomaa. Nämä rep-
puun ja siinä se on. Repussa on aina valamiina pieni ensiapulaukku, tuulenpitävä 
takki, ja pari myssyä. Kamera ja GPS laite on mykyään aina matkassa, vaikka Mas-
can barrancossa GPS-laite ei aina riittävää määrää satelliitteja löydä. 

 
23.11. Tämän päivän retki Mascan barrancoon jouduttiin jälleen siirtämään, koska yksi läh-

tijöistä tunsi itsensä hieman sairaan oloiseksi. 
 
 Tänään tuli testatuksi miten paljon kuvia voi laittaa Picasan yhteen kansioon. Kun 

siirsin ajankohtaisia kuvia niin tuli ilmoitus että yhden kansion raja tuli vastaan. Kan-
siossa on 500 kuvaa. Vuosikin on kohta lopuillaan, joten pitää karsia joitakin kuvia 
pois, jossa saa vuoden 2009 kuvat yhteen kansioon.  

 
27.11. Tänään tuli täyteen 30. Mascan barranco vaellusta. Kokonaispituutta on tullut taival-

lettua ko. barrancossa n. 330 km ja aikaa siihen on mennyt keskiarvoisesti laskien 
231 tuntia. 

 
29.11. Urkupillireitillä. Kävin kiertämässä Los Organos (Urkupilli) reitin. Samalla tarkastin 

All_Marinon Organos II nimisen kätkön jonka huoltajaksi olen suostunut. 
    Polku oli erittäin hyvässä kunnossa, ja uudet viitat on reitin varrella kunnossa. Po-

lun alku on reititetty uudelleen, ja kulkee hieman entistä polkua lännempänä. Sää 
suosi ja mahdollisti maisemien katselun ja kuvaamisen. 

 
 Illalla kävimme katselemassa kun kaupungilla lapset vetelivät perässään kaikenlaisia 

purkkeja ja purnukoita. Purkin koolla ei olut merkitystä, kunhan siitä vain lähti kova 
meteli. Emme tiedä miten paikallisten korvat metelin kestää. Me olimme siellä 10 min 
ja se oli meidän korville aivan liikaa, joten poistuimme hiljaisemmille paikoille. 

 
30.11. Kuukauden viimeinen päivä. Aamulla aurinkoista mutta iltapäivällä sää jostain ilmes-

tyi pilvet ja nyt klo. 16.30 satelee hiljalleen vettä. 
 
 
Joulukuu 2009 
 
1.12. Martianezin rannassa on vielä kovasti siivoamista. Erilaista rautaromua on suuri siir-

tolava puolillaan. Kaikenlainen puuroska ei tunnu haittaavan. Yhdellä uimarilla oli niin 
kova hinku uimaan, että mitkään roskat ei hidastanut, sillä uimaan oli päästävä. Vesi 
oli kuitenkin siinä paikassa aikalailla likaista. 

  
 San Telmossa on kaiteiden rakentelu menossa, ja sitä työtä oli puolen kymmentä 

miestä vauhdittamassa. 
  



 Casa Rahn.issa Calle Santo Domingossa on näyttely jossa kerrotaan kanariansaar-
ten tulivuorten purkauksista ja niiden tuhoista.. 

  
 Molly Malonen viereinen kalakauppa on siirtynyt uuteen rakennukseen. Infopisteen 

viereen 
  
 Plaza Europalla oli jouluvalojen asennus menossa. Kysyin yhdeltä asentajalta valo-

jen valmistummista. Hänen ilmoituksen mukaan valojen pitäisi olla valmiit ensi lau-
antaina. 

  
 Sirkus on saapunut kaupunkiin. Kalasataman viereiselle parkkipaikalle on nouse-

massa entisten laitteiden lisäksi uutuutena suuri maailmanpyörä 
 
 Kirkkopuistoon istutettu runsaasti joulutähtiä. Uutena värisävynä on nyt vaaleanpu-

naiset joulutähdet. 
 
2.12. Chamorcassa. Kävin kiertämässä Chamorcan I reitin. Lähtöpaikalla Chamorcassa oli 

neljän miehen ryhmä laittamassa polun viereen kylttiä, jossa kerrottiin Las Palmas 
de Anagan reitin maavyörymistä. Meitä kiellettiin menemästä sinne, ja sanottiin että 
retin, Faro - Tafada - Chamorca saa kiertää, mutta sielläkin on vyörymiä, ja retillä on 
katsottava tarkkaan paikat josta kulkee. 

 
6.12. Itsenäisyys päivää juhlitaan Teneriffalla tänään. On saarten itsenäistymisen vuosi-

päivä. CIT ( Centro de iniciactivas y turismo de Puerto de la Cruz) järjesti playa Jar-
dinilla Suomen päivä nimeä kantavan juhlan, johon jaettiin kutsukortteja suomalaisille 
kaikissa matkatoimistoissa, ja suomikerhon toimistossa. 

 
11.12. Paikallinen säästövinkki? Tänään Hiper Dinossa olin todistamassa kun paikallinen 

naisihminen osti jotain nestemäistä huuhteluainetta. Kun hyllyssä oli hienossa rivissä 
toistakymmentä kahden litran, osittain läpinäkyvää pulloa joista näki läpi täyttöpinnan 
rajan. Nosteli hän ne hyllystä lattialle vierekkäin ja vertaili sitten että missä pullossa 
on eniten. Hän laittoi aina kaksi pulloa vierekkäin ja poisti sen jossa oli vähemmän. 
Kun kaikki toista kymmentä pulloa oli näin lajiteltu, niin jäljelle jäi se jossa oli eniten. 
Arviolta 2-3 milliä. Sehän saattaa tehdä vuosien saatossa jopa desin. 

 
    Sade alkoi 21 aikaan ja sitä on nyt jatkunut jo toista tuntia. Säätiedotus kertoili sade 

ja mahdollisesta ukkosrintamasta, sekä ennusteli sateen jatkuvan myös huomisen 
päivän. klo. 23:10 +16,6º 

 
14.12. Parin päivän takaiset sateen sai aikaan sen että Teiden sai ohuen lumipeitteen. Se 

mikä yöllä satoi oli jo iltapäivällä etelänpuolen rinteiltä sulanut auringonpaisteen vai-
kutuksesta pois. Pohjoisrinteessä on vielä sen verran lunta, että sen Puertostakin 
hyvin erottaa. 

 
 Kirkkopuisto sai tänään valonsa. Valot olivat taas erilaiset kun edellisenä vuonna. Nyt 

puiston keskelle oli viritetty suuri "valotaulu" joka koostui kymmenistä jos sadoista 
valosarjoista jotka roikkuivat vapaasti jonkun vaijerin varassa. "Valotaulu" koostui 3-
4 ryhmästä, ja hieman yli puolet niistä pimeni sillä aika kun olin valokuvia ottamassa. 

 
19.12. Joulun viettoon suomeen. Lento TFS - HKI. Suomessa majoituimme Hannan ja Kim-

mon luokse Espooseen. 
 
 Kaikille retkillemme osallistuneille, sivustollamme kävijöille,  ja Puerto de la Cruzin 

ystäville Oikein hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2010 



 
 Paula ja Mikko  
 
20.12. Tänään kävimme Hyvinkäällä tervehtimässä äitiäni ja samalla veimme hänelle joulu-

tuliaisemme Teneriffalta. 
 
21.21. Matkustuspäivä Ouluun. Ennen junan lähtöä kävimme Leppävaaran Sellossa teke-

mässä viimehetken ostoksia. 
 
22.-26.12 Joulun vietto Muhoksella. Tiistain 22.12. vietimme Oulussa shoppaillen. Hanna saa-

pui illalla Kimmon kanssa Espoosta, joten meidän perhe oli silloin koossa.  
    Keskiviikkona 23.12. valmistelimme joulua kuka milläkin tavalla. Minä kävin Paulan 

kanssa viemässä kynttilöitä haudalle. Illalla Antti ja Hanna koristelivat kuusen. 
    Torstaina 24.12. iltapäivällä saapui Antin vaimon, Hannan vanhemmat ja sisaret. 

Nyt oli kaikki koossa, joten joulun vietto voi alkaa. Meidän jouluruokiin kuului, laatikot 
(lanttu, peruna, porkkana, ja maksa), kinkku, kalkkuna, rosolli kylmäsavulohirullat (vi-
herpippuri- ja sinihomejuusto) ja silli 

    Joulupäivä 25.12. Meidän lomamme kylmin päivä. Koko päivän -28ºC Sen vie-
timme käymällä Utajärvellä Paulan äitiä tapaamassa, ja syömässä hänen valmista-
miaan jouluherkkuja. 

    Lauantai 26.12. Hanna ja Kimmo lähtivät aikaisin aamulla ajelemaan kohti Espoota, 
sillä Kimmolla alkoi työt jo sunnuntaina. 

    Meidän lomaamme kuului myös saunominen, ja sitä me teimme jokainen päivä 
minkä suomessa vietimme. 

     
27.12. Paluu Teneriffalle. Lento OULU - TFS 
 
 Aikataulun mukainen lähtö Oulusta oli 18:10. Koneeseen pääsimme 17:45. Kun 

olimme asettuneet koneeseen paikoillemme, niin tuli ilmoitus että koneen lähtö vii-
västyy tunnin verran, ja se johtuu Teneriffan lennonjohdosta. Olimme asennoituneet 
tunnin odotukseen ja kaivaneet lukemiset esiin, niin tuli uusi ilmoitus, että lähtö vii-
västyy lisää 3 tuntia. Se oli asia jolle kukaan ei voinut mitään, joten se ilmoitus piti 
vain hyväksyä, ja asennoitua sen mukaisesti. Aikuisille se ei ollut hankalaa, mutta 
lapsille saattoi hieman olla. Me emme nähneet etuosan tilannetta, sillä istuimme ri-
villä 39 ja se oli viimeinen mitä koneessa oli. Suuri osa takaosassa istuneista lapsista 
kuitenkin nukahti ja heidän odotteluaika kului siten huomaamatta. 

 
 Tässä vaiheessa henkilökunta alkoi tekemään kaikkensa että porukka viihtyi ko-

neessa. Ensimmäisenä alkoi piirretyt elokuvat pyörimään näytöissä, sillä koneessa 
oli runsaasti lapsia. Toiseksi välipalaa ja juomista tuli koneeseen sitä mukaa kun ker-
kesivät lentokenttärakennuksessa tekemään.  

 
 Kun lähtöön oli aikaa tunti, tuli tankkausauto ja tankkasi koneen uudelleen, sillä apu-

laitteet olivat polttoainetta jonkin verran kuluttaneet. Lähtöajan lähestyessä koneen 
vierelle saapui pesuauto joka alkoi pesemään koneen päälle satanutta lunta pois. 
Sitä oli kuitenkin paljon, ja pesu vei aikaa niin kauan, että ensimmäinen mahdollinen 
lähtöaika meni ohi, ja jouduimme odottamaan seuraavaa. Pesuauto joutui tulemaan 
uudelleen kun uusi lähtöaika alkoi olemaan käsillä. Nyt pesu kävi nopeammin, koska 
kone oli hieman aikaisemmin pesty, ja uutta lunta oli satanut vähän. Olin tässä vai-
heessa jo siirtänyt kelloni Teneriffan aikaan. Kone lähti liikkeelle 22:15, eli 4 tuntia 5 
minuuttia myöhässä.  

 
 Viivästymistä lisäsi koneelle annettu lentoreitti, joka oli Oulu - Uumaja - Oslo/Bergen 

- Skotlanti - Irlanti ja loppumatka meren yllä Teneriffalle, teki lentoreitistä 7 tunnin 15 



minuutin mittaisen. Lähtöhetkellä koneen arvioitu saapumisaika TFS kentälle oli 
03:29 kun se aikataulun mukaan piti olla 22:50 

 
 Itse lento meni hienosti. ja laskeutui TFS kentälle 3:15, eli hieman arvioitua aikaa 

aikaisemmin. Rali oli kentällä odottelemassa kuten oli sovittu. Pääsimme nukkumaan 
aamulla 6 aikaan, eli n. 6 tuntia myöhemmin, kuin jo lento olisi ollut ajallaan. Myö-
hässä tulo ei haittaa sillä meillä oli suomessa oikein hieno joulu, ja saimme viettää 
lastemme ja lapsenlapsemme Sallan kanssa monta ikimuistoista hetkeä. 

 



Tammikuu 2010 
 
1.1.2010 Olimme katselemassa Uuden Vuoden ilotulitusta kalasatamassa. Rakettien am-

puma-alue oli jouduttu siirtämään aallonmurtajalta Europa Plazalle, sillä merenkäynti 
oli sen verran kova, että suurimmat aallot tulivat aallonmurtajan yli. Ilotulitus kesti n. 
6 minuuttia, ja sen jälkeen siellä täällä ammuttiin vielä muutamia yksittäisiä irtoraket-
teja. 

 
 Meillä oli Uuden vuoden päivänä menoja heti aamusta, joten meidän juhlinta jäi kuo-

huviiniin kalasatamassa. 
 
 Vuoden vaihtumisen jälkeen menimme aallonmurtajan parkkipaikalla olevaan huvi-

puistoon, jossa testasimme paikan hurjimmilta näyttävät laitteet. Kolmesta laitteesta 
vain "maailmapyörä oli laite jossa valokuvien ottaminen oli mahdollista. Kahdessa 
muussa laitteessa täytyi pitää kiinni niin tiukasti, että kuvien ottaminen ei ollut mah-
dollista. Päiväkierros Charcolla paljasti eilisen ihmettelyn. Charcon puistossa oleva 
baari oli suljettu illalla. Asia hieman ihmetytti, mutta en siihen sen enempää kiinnittä-
nyt huomiota. Kuvittelin että se on suljettu uuden vuoden yön johdosta, koska puis-
tossa on silloin koko yön melkoinen "hulabaloo".  

 
 Tänään päiväkierroksemme suuntautui samoille alueille, ja huomasimme, että baari 

oli edelleen kiinni. Menimme lähemmäksi tarkastamaan tilannetta, niin paljastui että 
työntekijät ei ole saanut palkkojaan kolmeen kuukauteen, ja nyt baari on suljettu. 
Jonkin sorttiset lakkovahdit on paikalla vartioimassa. Oikein Hyvää alkanutta Uutta 
Vuotta 2010 

 
5.1.2010 Loppiaisaatonkulkue lähti liikkeelle hieman jälkeen 19. Castillo San Felipen linnak-

keelta. Linnakkeen eteen ja viereiselle kadulle oli kerääntynyt satamäärin lapsia, 
jotka olivat kovin innoissaan, kun pääsivät näkemään kuninkaat. Jokaisen kuninkaan 
perässä kuljetettiin suurta kirstua, johon lapset kävi lahjatoivelistansa pudottamassa. 
Useilla lapsilla tuntui selvästi olevan oma suosikkikuningas, jonka kirstuun lahjatoi-
velista käytiin pudottamassa. 

    Kulkue lähti Castillo San Felipe linnakkeelta, josta se suuntasi San Felipe katua 
pitkin Charcolle, ja siitä pitkin Santo Domingoa Plaza de Europalle, jossa oli lopuksi 
ilotulitus, ja jonkinlainen päätöstapahtuma. 

    Loppuhuipentuman tapahtumat jäi meille edelleen arvoitukseksi, sillä siellä oli niin 
paljon väkeä, että emme päässeet viittäkymmentä metriä lähemmäs koko aluetta, 
joten poistuimme paikalta. Olihan tapahtuma tarkoitettu Puerto de la Cruzin lapsille, 
sillä se on heidän juhlansa. 

  
 Tiistaille luvatut sateen pysyi poissa, ja aurinko paistoi päivän lähes pilvettömältä tai-

vaalta. Muutama pisara kuitenkin saatiin ja ne tulivat illalla kun kamelikulkue pääsi 
Europa Plazalle.  

 
 Ravintola Charcon puistossa oli edelleen suljettuna. 
 
8.1.2010 Charcon puistossa sijaitseva ravintola Dinámico on jälleen avannut ovensa. Vuoden 

vaihteessa kuulin että tulossa olisi 4 päivän työseisaus palkkasaatavien johdosta. Se 
kuitenkin venyi viikon mittaiseksi. Tänään puistossa ja ravintolassa kaikki näytti ole-
van entisellään, ja asiakkaat olivat palanneet. Vain musiikinsoittajat loistivat poissa-
olollaan.  

 
9.1.2010 Tämän talven viilein yö. Aamulla lämpömittari näytti +13,5 astetta.  
 



10.01.2010 Tänään on tällä saarella pitkään odotettu jalkapallo-ottelu, CD Tenerife vs. FC Bar-
celona. Minua henkilökohtaisesti ei jalkapallo juurikaan kiinnosta, mutta olen silti et-
sinyt netistä sivun josta tulospalvelua voi seurata. 

    Kotona ollessani kuulen avoimesta ikkunasta kun pelissä jotain tapahtuu, sillä lä-
heisessä baarissa on aina runsaasti katsojia kun CD Tenerife pelaa. Sivusto 
http://www.clubdeportivotenerife.es/partido_minuto.asp kertoo pelin tilanteen lähes 
reaaliajassa. Illalla ajoimme Reina Sofian kentälle hakemaan suomalaista lomailijaa, 
jonka kone laskeutui kentälle 23:04 Menomatkalla edellämme ajoi 3-4 poliisiautoa, ja 
niiden välissä bussi joka kuljetti FC Barcelonan pelaajia kotimatkalleen. Kun saa-
vuimme kentälle, niin siellä oli satamäärin ihmisiä, jotka olivat tulleet kentälle keskellä 
yötä vain ja ainoastaan nähdäkseen em. joukkueen pelaajia, tai jopa saamaan nim-
marin. Aikuiset juoksivat parkkipaikalta kilpaa toistensa kanssa, ja yrittivät saada poi-
kansa pysymään perässä.  

    No oli meidän onni että kaikki parveilivat lähtöhallin kohdalla, ja me olimme me-
nossa saapuvien halliin. Kun lähdimme kohti Puerto de la Cruzia, oli kaikki "fanit" jo 
kadonneet.  

 
11.1.2010 Camino Chorro Cuaco on porraskuja jota pitkin pääsee nousemaan Valois kadulta 

Carretera El Botanicolle Belairin uima-altaan takaa. Se on ollut remontissa jo kauan. 
En edes enää muista milloin remontti alkoi, mutta rakennustyömaakyltti sen kertoo. 
Siinä lukee että, Comienzo (alkaminen) Febrero 2008 - Finalizacíon (päättyminen) 
Mayo 2008.  

    Aikaa on kulunut ja työmaa on ollut aidoilla eristettynä pitkiä aikoja, vaikka tekijöitä 
ei ole näkynyt. Vuosiluku joka kertoo työn loppumisajan on muutettu siten että kah-
deksikosta (8) on raaputettu alasilmukasta maalia pois ja yritetty tehdä siitä yhdek-
sikkö (9) Sekään ei ole auttanut, sillä nyt ollaan jo vuodessa 2010.  

    Eilen ottivat alimmaisia esteitä pois portaikon alapäästä, joten heti lähdin tutkimaan 
miten remontti on tehty. No, portaat on uudistettu, mutta työ on kestänyt niin kauan, 
että portaikon yläpäässä ruoho on jo kasvanut läpi laatoituksen saumoista ja suurim-
mat kasvinalut jotka kurkottaa korkeuksiin laattojen saumoista on jo liki 30 sentin 
korkuisia.  

 
 Kun lähdin liikkeelle niin samalla kävin tutkimassa Taoron vesipuiston. Siellä on myös 

jonkinlainen kato käynyt työmiesten suhteen, sillä ketään ei näy. Verkkoaitoja on tiu-
kasti polkujen edessä, mutta ne on jo joku vääntänyt sen verran mutkalle, että niistä 
raoista pääsee alueelle katselemaan kaupunkia. Työt on edelleen hieman kesken. 
En tiedä mitä sinne vielä tulee, mutta ainakin joitakin vesisuihkuja on asentamatta, 
sillä pelkät putken päät törröttää altaissa vesipinnan yläpuolella. 

 
 La Pazin näköalatasannetyömaata en ole muutamaan viikkoon käynyt katsastele-

massa, sillä parin edellisen käynnin välillä siellä ei juuri mitään ollut tapahtunut. 
 
12.1.2010 Plaza Constituciónin parkkipaikoista puolet on aidattu. Aitaus on samanlainen kun 

muillakin projekteilla joiden kestoa ei voi ennakolta määrittää. Tuonkaltaista työtä ei 
täällä normaalisti tehdä muutaman päivän takia. Nyt merkitsin ajankohtaiseen ku-
vaan päivämäärän siltä varalta että projekti sattuu kestämään hieman pitempään. 
Onhan se myöhemmin hyvä tietää että milloin se alkoi.    Menin Martianezin ostos-
keskukseen tekemään ruokaostoksia. Kiersin yläkerran kautta ja jostakin syystä py-
sähdyin hetkeksi liukuportaiden yläpäähän katselemaan. Kohdalla oli Vodafonen 
kännykkäkauppa ja siellä asiakkaana yksi oikein pitkä tummaihoinen mies. Kun 
myyjä kääntyi takana olevaan komeroon ottaakseen sieltä jotain, niin tuo tummaihoi-
nen asiakas kurkotti hyllyn yli ja nappasi yhden puhelinlaatikon ja sujautti sen paidan 
alle, ja jatkoi nojaamista tiskiin, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kun myyjä kääntyi, 



niin hän siinä vielä jonkin aikaa jutteli ja poistui kaikessa rauhassa paidan helmaa 
pidellen. 

    Myyjä ei luultavasti huomannut mitään. Seurasi tilannetta hetken ja ajattelin että 
asia ei minulle kuulu, sillä onhan täällä vartijoita joka nurkalla. Nyt ei kuitenkaan nä-
kynyt yhtään. Kun näin miehen poistuvan, niin muutin mielipiteeni ja kävin kerto-
massa myyjälle tapahtuneen. 

    Kerroin että äskeinen musta miesasiakas otti yhden laatikon ja pisti sen paitansa 
alle. Aluksi myyjä ei oikein meinannut uskoa, mutta kun näytin mistä mies laatikon 
nappasi, niin hän laski laatikot ja totesi varkauden tapahtuneen. Näytin hänelle ka-
merasta vielä kuvan jonka otin heti varkauden tapahduttua. Hän kiitteli kovasti, ja 
alkoi tekemään jotain muistiinpanoja. Minä poistuin ruokaostoksille.  

    Nyt tiedän että rosvoja "ne" on, ja niitä sietää varoa. 
 
13.1.2010 Parkkipaikan aitaaminen retkesi kun meni kysymään. Calle Zamora menee remont-

tiin ja parkkipaikasta tehtiin materiaalivarasto katuremontin ajaksi. 
 
19.1.2010 La Pazin näköalapaikka on saatu jonkinlaiseen päätösvaiheeseen. Korkea aita ym-

päriltä on purettu pois ja lomalaiset päästetään jälleen katselemaan maisemia Mar-
tianezin uimarannan suuntaan, ja alakaupunkiin. Sitä työtä tekivät kauan ja hitaasti. 
Välillä tuntui että sitä purettiin. Kuljimme siitä ohi moneen kertaan ja välillä tuntui että 
edellisellä kerralla oli enemmän valmista. 

    Nyt se kuitenkin on avattu. Tasanne on saanut vaalean kivikatteen ja entiset kivat 
viheralueet on poistettu. Penkit on tehty kivestä ja päällystetty samalla kivilaatalla kun 
koko muu alue. paikasta on tullut hieman kalseampi, mutta kaupungille samalla help-
pohoitoisempi. Puistoksi sitä ei oikein voi enää voi sanoa. 

 
 Säät on suosinut kaikkia Puerto de la Cruzzissa olijoita. Joulusta lähtien on ollut to-

della hienoja ilmoja. Varjolämpötila on ollut jatkuvasti yli 20 asteen.  
 
 Calle Zamoran remontti on alkanut todella vauhdikkaasti. Liekö karnevaalien lähei-

syys syynä vauhtiin, sillä se on katuosuus jota pitkin karnevaalien kulkueet menee. 
On vaikea kuvitella jotain muuta reittiä, mistä kulkeminen sellaiselle massalle ja 
moottorikalustolle olisi mahdollista. 

 
24.1.2010 Aamukävelyn aikana huomasimme että Poco Locon ilmoituskaappi kadun varressa 

on tyhjentynyt. Se voi tarkoittaa pahimmassa tapauksessa sitä että sekin paikka on 
suljettu. 

    Kävimme lähempänä tarkastelemassa tilannetta. Tuolit ja pöydät oli pihalla paikal-
laan, ja kovaäänislaitteet seinillä, joten lopullista varmuutta ei asiasta ei vielä saatu. 

    On ennenkin käynyt niin, että kun toiminta loppuu, niin kaikki jätetään silleen. Läh-
detään, ja suljetaan ovi lähtiessä. 

 
26.1.2010 San Pedrossa. Teneriffalle piilotettu kätkö on hankala saada Geocaching sivuille 

merkityksi, jos sen tekijä on ulkomaalainen, eli ei asu saarella. Lähes aina sellaiselle 
kätkölle vaaditaan huoltaja, eli henkilö joka pystyy kätkön huoltamaan, kun siihen on 
tarvetta. 

    Talvella sain pyynnön että suostuisin yhden kätkön huoltajaksi, koska sen tekijä ei 
asu täällä. Olen suostunut jo aikaisemminkin muutamalle kätkölle huoltajaksi, joten 
en tästäkään kieltäytynyt. 

    Nyt oli sitten aika käydä kuittaamassa se kätkö, joten suuntasimme normaalia pi-
temmän aamukävelyn San Pedroon ja matkalla etsimme ja kuittasimme kätkön 
GC1ZPNT. Nyt on löydettyjen kätköjen määrä 85 

 



30.1.2010 Tänään luvattiin huomiselle päivälle kovia vesisateita. Pahimmat ennusteet lupasi 
sadetta n. 100 mm/m2  Se tietäisi vastaavaa sademäärää, mikä tuli marraskuussa, 
kun barrancot tulvivat. 

 
31.1.2010 Sateet eivät tulleet ennusteen mukaisina. Päivä oli oikein hyvä ja aurinko paisteli pil-

vien välistä useaan otteeseen pitkin  päivää. 
 
 Illalla käytiin hakemassa Salla ja Antti et. kentältä. Paluumatkalla lähellä puolta yötä 

alkoi sadella jossain Güimarin paikkeilla. 
 
 
Helmikuu 2010 
 
1.2.10 Tänään ne sateet sitten tuli. Sateita on tullut kaikkien saarten alueella, mutta eniten 

on Teneriffalla kärsinyt sateista saaren etelä ja itäosa. Santa Cruz ja Güimar on saa-
nut runsaasti vettä, ja niistä tuhoista on tv Canaria näyttänyt monta tuntia lähetystä. 
Vettä on virrannut pitkin katuja 10-20 sentin paksuisena kerroksena. 

 
 Tranvía sai myös tuta sateen voiman. Uutiset näytti yhtä vaunua, joka oli suistunut 

kiskoilta sateiden voimasta. Asentajat oli irrottamassa vaunuja toisistaan, kai helpot-
taakseen suistuneiden vaunujen nostoa takaisin raiteelle. 

 
 Salamointi/ukkonen on ollut myös erittäin voimakasta. Saariryhmän yläpuolella on 

mitattu noin 1082 salamaniskua helmikuun ensimmäisen (1.2.2010) päivän aikana 
  
 Huonoksi tilanteen tekee se, että sateiden kerrottiin vielä jatkuvan. 
  
 Meteoalarm sivusto, josta varoitukset näkee:  
 
 http://www.meteoalarm.eu/area.asp?lang=FI&ShowDate=tomor-

row&Country=ES&area=147&areaname=  
 
2.2.10 Tulvakuvien näyttö jatkui aamulla heti kun Canarian kanavan Buenos Día lähetys 

alkoi. Tulva on ainut aihe, joka ohitti karnevaalien Murgas kilpailut, sillä vain se pääsi 
kaiken edelle, tai laulukilpailu kerkesi ratketa juuri ennen sateita. Uutisia ei tullut muu-
tamaan päivään, joten olemme joutuneet turvautumaan netistä löytyviin sääennus-
tuksiin. 

  
 Uutisten kuvamateriaalin mukaan sateiden pahin rintama sattui Santa Cruzin ja ym-

märtääkseni Güimarin seutuville. Niistä ainakin eniten näytettiin kuvaa televisiossa. 
Tuhoja voi lueskella www.eldia.es sivuilta lisää. 

 
 Me Puertossa (Puerto de la Cruz) säästyimme tällä kertaa pahemmalta katastrofilta. 

Täällä sademäärä jäin vain muutamiin pisaroihin, joita ei minun mielestä edes sa-
teeksi voi mainita. 

    Kun me katselemme televisiosta valtavia tuhon jälkiä jotka santa Cruziin on koh-
distunut, niin Plaza de Europalla, Puertossa rakennetaan suuria kulisseja ja esiinty-
mislavoja lähestyviin karnevaaleihin. 

 
 Yritimme tänään Poikani ja lapsenlapsemme kanssa La Villaan ostoksille, mutta kun 

tänään oli Candelarian juhla, niin kaikki kaupat oli kiinni. Vain baarit ja elokuvateatteri 
oli auki. Onneksi täällä on pieniä kauppoja jotka palvelee asiakkaita myös harvinai-
sempina juhlapyhinä. 

 



 Huomenna yritämme Teno Alton retkelle. Jouduimme sen siirtämään sadeuhkan joh-
dosta. Siirto vaikutti onnistuneelta, sillä tänään jo saimme kierrellä kaupungilla aurin-
gon paisteessa. Vielä illalla kun kävimme Casa Mariassa syömässä, niin paluumat-
kan saimme kävellä ilta-auringon paisteessa. Kotimatkalla näimme myös Teiden hui-
pun joka on nyt saanut lumipeitteen. 

 
3.2.10 Sää ei ole suosinut tällä viikolla retkien suhteen. Teno Alton retki jouduttiin toistami-

seen perumaan.  
 
 Huomista Teidellä käyntiä silmälläpitäen soitin Teiden infoon ja kyselin tien kuntoa, 

koska uutisissa kerrottiin että tie on poikki, ja liikenne Portiloon estetty La Orotavan 
kautta.  

    Infossa kerrottiin sen olevan edelleen poikki ja siivouksen kestävän huomiseen päi-
vään. Henkilö ei osannut tarkkaan sanoa, että milloin tie on ajokunnossa. Teidelle-
kään ei nyt sitten huomenna olla menossa. 

 
4.2.10 Tänään Puertossa aurinkoinen ja oikein lämmin päivä. Viimepäivien rankkasateet on 

loppuneet. 
 
 Uutiset näyttää edelleen päivittäin kuvaa tapahtuneista tuhoista. Anagan niemessä 

on myös tullut suuria tuhoja. Tänään katselin uutisista, kun helikopterilla vietiin ruo-
kaa ja tarvikkeita johonkin Anagan niemen kylään, koska vesimassat on särkeneet 
tien niin huonoon. 

 
 Ei ole kaikkia vaurioita vielä edes selvitetty, kun jo puhutaan korvauksista kotinsa ja 

omaisuutensa menettäneille. Sitä en tiedä että mikä instanssi korvauksia maksaa, 
mutta jotain summia uutisissa jo vilauteltiin. 

    Sama oli tilanne syksyllä kun Pohjoisrannikko kärsi tulvasateista. Silloinkin päätet-
tiin lähes välittömästi korvausten maksusta.  

 
 Käsittääkseni saarilla asuu paljon ihmisiä joilla ei ole minkäänlaisia vakuutuksia 

omaisuudelleen, ja moni on menettänyt kaiken. Ilman korvauksia heillä ei olisi mitään 
millä aloittaa asumisensa uudelleen järjestelyt. 

 
 Huomiseksi on luvattu jo parempaa säätä, joten Teno Alton maisemat kutsuu. 
 
5.2.10 Teno Altossa. Kahteen kertaan siirretty retki onnistui lopulta oikein hienosti.  
    Ensimmäisen kerran minun retkilläni näin ko. reitillä runsaasti vettä. Viimeaikojen 

sateen oli osuneet myös Tenon suuntaan, joten jouduimme kulkemaan pitkän mat-
kaa polulla jossa virtasi vettä koko polun leveydeltä. 

    Myös Teide näyttäytyi koko päivän puhtaan valkoisella lumella huputettuna. 
 
 Olemme saaneet nauttinen lähes viikon lapsenlapsemme Sallan täällä olosta. Kun 

Jorman baarissa juhlittiin omistajan vaihtumista, niin emme malttaneet edes sinne 
lähteä. 

 
6.2.10 Puertossa sää oikein lämmin. Aamusta "kirpparille", ja sieltä 10 jälkeen ylös kohti 

Teideä. Kävimme katselemassa Teiden lumitilannetta oikein läheltä. Teimme n. 5 
tunnin mittaisen ajelun ylös. Myös siellä saimme nauttia oikein aurinkoisesta säästä. 
Auton lämpömittari näytti ulkolämpötilaksi ylhäällä +20ºC 

 
10.2.10 Maanantaina minuun iski mahatauti. Nyt se on helpottanut siten, että nyt pystyy jo 

syömään ja ruoka jollakin tavalla maistuu. 



    Tauti alkoi maanantaina iltapäivällä, ja äkillisesti. En tiedä mistä se tuli, mutta apu 
oli lähellä. Joulun aikainen vatsatauti oli aiheuttanut sen että he jotka siihen silloin 
sairastuivat, olivat ostaneet apteekista tehokasta lääkettä, ja minä sain soittamalla 
sen lääkkeen nimen tietooni ja painuin apteekkiin. 

    Lääke on nimeltään Salvacolina, ja sitä otetaan heti alkajaisiksi kaksi kappaletta, 
ja tunnin päästä seuraava. Vuorokaudessa enintään kahdeksan tablettia. Tarkemmat 
ohjeet on laatikossa. Maksaa hieman yli 5 euroa.  

 
11.2.10 TV Canaria lähetti keskusteluohjelman reilun viikon takaisista tuvista. Aluksi näytet-

tiin runsaasti kuvamateriaalia jota oli kuvattu ainakin Santa Cruzissa ja Tabaibassa. 
Jälki ja tuho joka kuvista kävi ilmi oli aivan eri luokkaa, mitä pohjoisrannikon tulvissa 
syksyllä. 

 
 Paikallisten asukkaiden käyttäytyminen Santa Cruzin tulvien seassa oli käsittämä-

töntä, ja se kertoo että he eivät ole koskaan aikaisemmin joutuneet tuollaista veden 
voimaa kokemaan. Vaikka virta vei mennessään autoja, roskapönttöjä, ja kaikkea 
mahdollista tavaraa, niin Kanarialainen ei näyttänyt ymmärtävän, että samainen vesi 
vie mennessään myös ihmisiä. 

    Ne joiden oli pakko lähteä kodistaan tai päästävä kotiin oman turvallisuutensa takia, 
niin heitä minä ymmärrän, mutta ne jotka lähtevät huvikseen tekemään ruuhkaa ja 
vaaratilanteita muutenkin tukkoiseen ja kaaoksessa olevaan liikenteeseen, niin niitä 
en ymmärtänyt. 

 
12.2.10 Teiden ylitys ja ajo Santiago del Teiden suuntaan ja sitä kautta MAscaan ei tänään 

onnistunut. 
    Kyltti Portillon kohdalla kertoi että tie on katkaistu km 47 kohdalla jonkunlaisen tie-

tyn vuoksi. Kävin ylhäällä 6.2. ja muistelen että silloinkin olisin nähnyt puomin tiellä 
Paradorin parkkipaikan risteyksestä hieman eteenpäin, mutta kun silloin ei ollut tar-
koitusta mennä pidemmälle, niin en sitä asiaa kummemmin noteerannut. 

    Aikanaan palasimme palasimme takaisin La Orotavaan josta suuntasimme toista 
kautta Mascaan. Tietyön kestosta kyltissä ei ollut mitään mainintaa. 

 
 Mascassa palanen ravintolan tilalle tehty uusi rakennus on ulkoa päin kovasti kovasti 

valmiin näköinen, mutta sisältä se on vielä pahasti kesken. Ainoa havaittu tapahtuma 
edelliseen käyntiin oli se, että puinen WC koppi pihasta oli poistettu, ja uusi WC si-
sällä on otettu käyttöön. Tällä vauhdilla vie varmaankin vielä aikaa, ennen kun uuteen 
ravintolaan pääsee ruokia maistelee. 

 
16.2.10 Sääennusteen mukaan Teneriffalla on tänään huono lomasää. 
 
 Eilen illalla tuuli voimistui navakaksi. Puiden lehtiä ja kaikenlaista roskaa lenteli il-

massa. Yöllä sateli myös hieman vettä. Aamuksi tuuli kuitenkin tyyntyi. 
 
 Tänään vastoin ennusteita, meillä Puertossa oli kuitenkin oikein hieno päivä. Iltapäi-

vällä kävin kuvailemassa vanhoja autoja kun ne saapuivat Avda. Colonille.  
 
 Olin hyvissä ajoin Betancourt y Molina kadulla valitsemassa hyvää kuvaus paikkaa, 

koska aurinko paistoi voimakkaasti, ja vanhan mallisissa autoissa on aina yksityis-
kohtia, joita ei saa kuvassa näkymään hyvin  jos niitä kuvaa voimakkaassa auringon-
paisteessa. Kun löysin paikan jossa korkeat talot varjosti katua pitkän matkaa, niin 
jäin siihen odottelemaan. Reilusti yli puolen tunnin odottelun jälkeen autoit tulivat, 
mutta ajoivat suoraan tunnelin suunnasta Avda Colonille. Pikaisesti jouduin muutta-
maan paikkaa, ja en enää pystynyt kuvauspaikkaa valitsemaan, vaan oli kuvattava 
siitä mistä pääsi.  



 
 Edellisen kokoontumisajon tapaan autoja oli kolmisen kymmentä. Kaikki oli hienossa 

maalissa ja oikein siististi kunnostettu. En tunne vanhoja autoa niin hyvin että osaisin 
sano, sen, että onko ne oikein entisöity, eli onko kunnostuksessa käytetty aitoja ja 
alkuperäisiä varaosia. Kaikki autot näytti kuitenkin todella hienoilta. 

 
 Autokolonna oli niin paljon myöhässä, että minun oli siirryttävä seuraavaan sovittuun 

tapaamiseen, joten en ehtinyt kuvailemaan autojen yksityiskohtia ollenkaan. 
 
 Klo. 18:00 Tuuli on alkanut voimistumaan, ja puut on alkaneet heilumaan eilisen illan 

malliin. 
 
17.2.10 Mascassa. 
    Lähdimme retkelle suotuisassa säässä. Oli pilvistä, ja ei satanut. osan matkaa kul-

jettuamme, havaitsimme barrancossa olevan vesimäärän suuremmaksi kun koskaan 
ennen. Vesi hidasti menoamme siihen malliin että 4 tunnin patikoinnin jälkeen emme 
olleet edes lähellä rantaa. 

    Sitten alkoi sade. Jatkoimme hieman matkaa, mutta käännyimme takaisin. Pala-
tessamme Kohti Mascaa veden määrä alkoi purossa lisääntymän. Oli hienon nä-
köistä, kun korkealta seinämiltä tuli vettä sumuisena virtana kohti barrancon pohjaa. 
Se oli hienon näköistä, mutta emme päässeet sitä kuvaamaan, koska kamera oli re-
pussa suojassa sadetta. 

    Paluumatkan käytimme aikaa pari tuntia. Sade kuitenkin lakkasi ennen Mascaa ja 
aurinkokin pyrki välillä hieman pilvien raosta kurkistelee. 

 
 Sardiinin hautaus siirretty seuraavalle päivälle. 
 
18.2.10 Oranssi hälytys.  
    Sateen osuminen edelliselle retkelle oli ilmoitus että poluilla oleminen ja sinne me-

neminen sateella, tai heti sateiden jälkeen ei ole millään tavalla nautittavaa retkeilyä. 
Me peruimme Chamorcan retken tältä päivältä, sillä Anagan suunnassa on satanut 
useamman päivän ajan joten polkujen kunto ei ole hyvä. Edellisten sateiden (loka-
Marraskuu) jäljiltä polut ei olleet kävelykunnossa vielä joulukuussakaan, vaan meitä 
kiellettiin menemään Las Palmas de Anagan suuntaan patikoimaan. 

 
 Sardiini haudattiin tänään illan pimetessä. 
 
19.2.10 Aurinko paistaa ja sää suosii kaupungissa olijoita. Illan karnevaaliohjelmassa on kor-

kokenkämaraton. 
 
20.2.10 Tämänvuotinen päätöskulkue (Coso) lähti liikkeelle n. 16:15 Minä seurasin ja kuvailin 

kulkuetta lähtöpaikalla, Avda. Colonilla, Martianezin rannassa. 
    Kulkureitti oli hieman lyhennetty edellisvuosista, ja johtunee varmaan katutöistä, 

jotka sotkee hieman liikennettä Puerton keskustassa. Reitti päättyi osittain Plaza de 
Constitucionille, johon jäivät kaikki esiintymislavat. Muut kulkueeseen osallistujat jat-
koivat vielä matkaa Belairin ohi, vieressä olevalle huoltamolle, jossa ryhmät hajosi-
vat. Kaiken kaikkiaan kulkue kesti n. 3,5 tuntia. Sen jälkeen tuli "siivouspartio" joka 
tehokkuudessaan hakee vertaistaan. 

 
 http://www.retket.info/ajankohtaista/coso_2010/coso_2010_kuvat.htm 
 
25.2.10 Hotelli Parador - Guajara - Paisaje Lunar - Hotelli Parador 
 



 Heti alkuun jouduimme kiertämään Guajaran huipun itäkautta, sillä pohjoinen rinne 
oli osittain lumen peittämä, ja emme ottaneet sitä riskiä, että joudumme palaamaan 
takaisin. Valoisa aika on rajallinen ja matka on pitkä. 

    Olimme päättäneet käydä Guajaran huipulla, koska siellä on yksi kätkö. Kätkön 
hakeminen lisäsi matkan kokonaispituutta. Kun matkustaa suomesta Teneriffalle kät-
köjä etsimään, niin 4 km ei saa olla este niiden hakemiselle. 

    Läksimme liikkeelle klo. 8:13 Huipulle kiipeäminen itärinteen kautta oli pituudeltaan 
6,9 km ja siihen kului aikaa 3t 23min. Kätkö piti kaivaa lumen alta, joten spoiler-kuva 
oli erittäin tarpeellinen. 

    Muutamat kuvat huipulla, ja pieni evästauko, ja matkaan. Klo 14:29 olimme laskeu-
tuneet Guajaralta Paisaje Lunarin maisemiin. Siihen matkaan käytimme aikaa 2 t 52 
min. 

    Maisemien kuvaamiseen ja yhden kätkön hakemiseen käytimme aikaa vajaan tun-
nin, ja 15:17 Aloitimme paluun kohti Hotelli Paradoria. Edessä on reilu 6 km matka, 
ja nousua Paisaje Lunarin rotkon pohjalta paluumatkan korkeimpaan kohtaan on 
574M. 

    Hotellin parkkipaikalle saavuimme illalla 18:49 
 
 Kokonaismatkaa tehtiin 19,9 km, ja aikaa siihen matkaan kului 10t 35min. Kokonais-

nousua tuli yhteensä 1234 metriä. Linkkinä matkan KMZ-tiedosto, joka näyttää 
Google Earth ohjelmassa kulkemamme reitin. 

 
27.2.10 Klo. 00:32 lämpötila 32,3 ja tuuli erittäin voimakas. Lämmin ilmavirtaus saapui myrs-

kyn edellä samaan malliin kun syksyn 2005 Trooppisessa myrskyssä. 
 
 On Meteo Alarm sivun mukaan punainen hälytys. Istuimme parvekkeella ja kat-

soimme kun roinaa lentelee ja palmujen oksat on suurin piirtein vaakassa. Nyt on 
tuulen voimakkuus lienee samaa luokkaa, kun syksyllä 2005. 

 
    Ikkunat "pumppaa" noin 10-20 sentin toleranssilla ulos ja sisään. Olemme pönkän-

nyt ne pöydällä, ja nyt vai toivotaan että ne kestää. Kamera on siirretty sisälle, koska 
se vaatii ikkunoiden raollaan oloa. 

 
 Aamuun mennessä lämpötila oli jo laskenut 24 asteeseen ja tuuli tyyntynyt. Kävimme 

katselemassa kaupungilla millaisia tuhoja myrsky oli saanut aikaan.  
    Muutamia kaatuneita palmuja, ja paljon erilaista roskaa. Charcon puistosta oli kaa-

tunut suuri palmu, ja sitä oli moottorisahamies heti aamulla raivaamassa. Päivän mit-
taa varoiteltiin mahdollisesta toisesta myrskystä. Se olisi voimakkainta korkeilla pai-
koilla, ja tultuaan jatkuisi yli puoleen yöhön. 

    Klo. 19:40 tuulen suhteen on rauhallista, ja lämpötilakin vain 16,4 astetta. 
 
28.2.10 Sitä toista myrskyä ei sitten tullutkaan, ainakaan Puerto de la Cruzin kohdalle. Aamu 

valkeni hieman pilvisenä, mutta nyt puolen päivän aikaan paistaa aurinko. +23ºC 
 
 
Maaliskuu 2010 
 
1.3.10 Täysikuu. 
 Saaren sähköt katkesi uutisten mukaan 01:19 Sähkökatkos kesti n. 5 tuntia. 
    Ajankohtaisissa kuvissa on kuva joka on otettu 3 aikaan yöllä, pitkällä aikavalotuk-
sella.  Puertoa valaisi vain täysikuu, ja hotellien varavalojärjestelmät. 
 
 Uutiset ennusteli toistamiseen illaksi kovaa tuulta ja korkeaa aallokkoa. 
 



 Klo. 16:00 Päivä mitä parhain. Aurinko paistaa ja lämpötila +22,6ºC Kovan tuulen 
keskus on kuitenkin Atlantilla ja suunta on ennusteen mukaan saaria kohta. http://si-
rocco.accuweather.com/sat_mosaic_640x480_public/EI/isaehatl.gif  Nyt vain odotel-
laan että mihin aikaan se saapuu. 

  
 Klo. n. 19 ja edelleen tyyntä. Ennustetusta tuulesta ei vielä mitään havaintoa 
 
4.3.10 Kävin laittamassa uuden rasian Roque Chico kätkölle. Samalla laitoin sen hieman eri 

paikkaan. Edellisen rasian oli joku vienyt mennessään. Katoaminen alkoi epäilyttää, 
kun viisi etsijää ilmoitti että kätköä ei löytynyt. 

 
6.3. - 20.3. Hanna ja Kimmo viettävät kahden viikon lomaa Teneriffalla.  
 
10.3.10. Kävimme Orkideapuistossa ottamassa runsaasti valokuvia, vaikka Orkideoiden ku-

kinta ei ollut parhaimmillaan. Tarkoitus on saada kuvista aikaiseksi noin metrin levyi-
nen seinäjuliste. 

 
12 - 14.3.10 Veimme Hannan ja Kimmon Americasin puolelle viettämään toista lomaviikkoa. Sa-

malla jäimme sinne viettämään viikonloppua. Pari päivää tutustuimme Americasiin, 
ja viimeisenä päivänä kuittasimme yhden uuden kätkön. 

 
17.3.10. Web-kamera näkymättömyys oli pari päivää tutkimisen kohteena. Kun vielä muut kii-

reet meni sen edelle, niin asetusten saaminen siihen tilaan että kamera toimii, vei 
aikaa. 

 
 Entisten toimivien asetusten palauttaminen ei auttanut. Kuvan näkymisen esti NAT 

valikon Virtual Server asetus. aikaisemmin oman koneen IP oli päättynyt kolmoseen 
(3)  

    Kone oli kokonaan pois käytöstä viikon lopun. Uudelleen käynnistyksen jälkeen IP 
päättyi kakkoseen (2). 

    Vika ei ollut suuren suuri, mutta sen huomaaminen oli. En tiedä miksi se oli muut-
tunut, mutta vastaisuudessa jos kamera ei toimi, niin osaan ainakin tarkistaa oman 
laitteen IP osoitteen ja asettaa ne tiedot NAT valikkoon Virtual Serverin kohdalle. 

 
20.3.10. Hannan ja Kimmon kahden viikon loma loppui. Olimme Americasin puolelle viettä-

mään heidän viimeistä lomapäivää. Kiertelimme ostoksilla ja kävimme markkinoilla. 
    Rauhalliseen Puerto de la Cruzi elämään tottuneena kauppiaiden ja "tyrkyttäjien" 

toiminta oli törkeää. Jos ei tartuta hihasta kiinni, niin saatetaan tulla eteen, ja estetään 
kulkeminen, ennen  kun on sanottavansa sanonut. 

 
 Tyrkyttäjien kehumisista huolimatta emme löytäneet yhtään paikkaa josta olisi saanut 

välipalaksi hyviä Sandwich leipiä. Kenenkään listalla ei ollut (Sandwich Americano) 
leipää. En kehtaa sanoin kuvata niitä leipiä joihin meidän oli tyytyminen, mutta sen 
voin sanoa, että Puerto de la Cruzista saa parempia. Kyllähän täälläkin osataan muu-
tamissa paikoissa polttaa ja kuivattaa paahtoleipä planzalla, mutta täällä on myös 
paikkoja, joissa osataan tehdä hyviä leipiä. 

 
 Ruokapaikoissa emme pettyneet kertaakaan. Niissä saimme joka kerta hyvää ruokaa 
 
 Kevään edetessä olemme jo hieman suunnitelleet tulevaa kesää. Matkan tekeminen 

on ollut suunnitelmissa. Kun suunnitelmamme on suuntautunut sellaiseen maahan 
jossa (suomen terveysviranomaisten) mukaan määrätyt rokotteet tulisi olla voimassa, 
lisäksi on rokotteita jotka kuuluu listaan "harkittavat". Paikallinen (teneriffan) tervey-
denhuolto on lyönyt stopin meidän suunnitelmalle. Me ei saada niitä kaikkia 



tehoste/rokotteita, jotka em. kohdemaan listalle kuuluu. Täällä sanotaan joistakin sai-
rauksista, että sellaista sairautta ei ole enää olemassa, ja teitä ei rokoteta. Esim. 
Polio rokotteen saa kuulemma vain, jos on esittää voimassa oleva matkalippu sellai-
seen maahan jossa tautia esiintyy.  

 
22.3.10. Rokotusohjelmamme liikahti pykälän eteen päin, sillä saimme tänään jäykkäkouris-

tus (DiTe) tehosteen. Alkaa vaikuttamaan siltä, että meidän rokotusohjelman tehos-
teiden uudistaminen saattaa jäädä tähän. 

 
23.3.10. Urkupillireitillä. Tänään kiersimme reitin uuden merkinnän mukaisesti. Se poikkeaa 

aikaisemmasta reitistämme lähdössä. Aikaisemmin aloitimme reitin kiertämisen kul-
kemalla alkumatkan metsäautotietä. Nyt uusi linjaus on tehty kiertämään tie. Uusi 
polku on metsäpolkua, ja huomattavasti miellyttävämpi kulkea, kun soratie. 

 
 Moneen kertaa olemme miettineet, että mistä kanttarellikauppiaat sienensä hankkii. 

Tänään me saimme omin silmin nähdä, että missä niitä kasvaa, ja miten niitä löytää. 
Tämän päivän jälkeen en myöskään ihmettele, miksi ne maksaa 14-20€/kilo. 

 
29.3.10. Chamorcassa. Aurinkoisen sään suosiessa kiersimme Chamorcan Bermejo reittiä. 

Läksimme liikkeelle n. 9:30 Kiersimme reitin tuttuun suuntaan, eli aloitimme metsä-
reitillä, ja palasimme barranccoa. Taivas oli pilvetön ja lämmintä riitti. 

 
 Kaikin puoli onnistuneen päivän muutti yksi irtonainen kivi barrancon polulla, ja sen 

myötä oikean nilkan "muljahdus". Nilkka vääntyi sisäänpäin, ja turposi välittömästi. 
Etenimme vielä n. 100 metriä, ja pysähdyimme purolle turvotusta vilvoittelemaan. 
Puron vesi ei kuitenkaan ollut riittävän kylmää, joten otimme käyttöön kylmäpussin ja 
sillä viilensimme turvonnutta kohtaa. Lisäksi otin Burana mahdollista (loppumatkan 
kävelyn aiheuttamaa) kipua lieventämään 

 
 Matkaa Chamorcaan oli jäljellä n. 2 km. Kun nilkassa ei tuntunut sellaista kipua, joka 

olisi aiheutunut, jos jokin kohta olisi murtunut, niin jatkoimme kylmäkääre nilkassa 
kohti Chamorcaa. Muljahtaneella nilkalla piti opetella uusi kävelytyyli. Kun nilkka kesti 
varpaillaan kävelyn, niin eteneminen tapahtui  ja siten että kantapää oli irti maasta. 
Silloin nilkka ei taipunut, ja käveleminen ilman pientä kipua oli mahdollista. 

    Olen aina vannonut sauvojen nimiin, ja niiden oikeaan käyttöön. Ne olivat ehkä se 
pelastava juttu, sillä nojasin niihin joten en päässyt koko painollani taipuneen nilkan 
päällä. 

 
 Illalla kävin kuvauttamassa nilkan Bellevuessa. Siitä ei löytynyt mitään vakavaa. Lii-

mateippiside ja 4 päivän tulehduskipu lääkitys.  
 
 
Huhtikuu 2010 
 
1.4.10. Ratonera vaihtoi omistajaa. 
    Manu ja Yanira möivät pois erittäin suositun Ratonera baarin, jota he pitivät lähes 

viisi vuotta. 
    Eilen Kävimme paikanpäällä seuraamassa, kun uudet yrittäjät olivat ottaneet tilan 

hallintaansa, ja perehtyivät baarinpitämisen saloihin. Manu ja Yanira olivat myös pai-
kanpäällä koko päivän, sillä he olivat lupautuneet opastamaan muutaman päivän 
käytännön asioissa. 

 
3.4.2010 Tänään juhlimme 60v. syntymäpäiviäni Ravintola Edymarcassa.  



    Ikään kun syntymäpäiväni muistamiseksi, loppui Puerto de la Cruzissa analogiset 
tv-kanavat näkymästä. Täälläkin on siirrytty digiaikaan. Meillä Belairissa jäi analogi-
selle paljon sellaisia kanavia, mitkä tulee satelliitin kautta. Signaali on muutettu ana-
logiseen muotoon. On Italialaisia, saksalaisia ja ranskalaisia kanavia. Suomi ei  lä-
hetä mitään maksuttomia kanavia, kuten tekee monet muut Euroopan maat. 

 
5.4.2010 Taoron vesipuiston valmistumista on odotettu kun kuuta nousevaa. En tarkalleen 

muista milloin remontti alkoi, mutta 2008 marraskuussa otetuissa kuvissa ei vielä näy 
remontin aloitusta. 

    Luin alkuvuodesta 2009 jostain kirjoituksesta, että remontin tulisi olla valmis mar-
raskuussa 2009. Joidenkin mielestä sen piti olla valmis aikaisemmin. Vuosi on lop-
punut, ja vaihtunut uusi vuosikymmen. Remontti on edelleen kesken. Välillä vettä 
lasketaan, ja välillä taas ei. Kun vettä tulee, niin siinä vaiheessa aina miettii, että 
jokohan se nyt on valmis. Vettä tulee jonkin aikaa, ja sitten on taas hiljaista. 

    Välillä puistossa ei tapahdu mitään moneen päivään, tai viikkoon. Tänään siellä oli 
puolen kymmentä miestä töissä, joten päätin mennä katsomaan millä mallilla puisto 
on. 

    Tänään taas oli joku hanan aukaissut, ja vettä valui suurimmassa uomassa, mutta 
sivuputoukset oli suljettuna. Vaikka joskus vettä tulee, niin puisto ei ole vielä valmis. 

 
 Belairin takan olevien portaiden piti olla valmiit Kesäkuussa 2008, ja ne valmistui 

vasta tammikuussa 2010, joten pitänee vain odotella kärsivällisesti. 
 
8.4.10 Kävin tutkimassa härkätaisteluareenan kuntoa, ja tilaa. Nousin ylös mäelle kapeaa 

kujaa nimeltään Calle del Mal Pais (Google Earth) Kujan loppupäässä oli pieni baari. 
Baarin kohdalta lähti portaat areenan suuntaa, josta pääsi lähemmäs, ja kiertämään 
koko rakennusalueen. Itse pyöreä areena oli sen näköinen että ei siellä ainakaan 
vähään aikaan ole hevoset liikkuneet. Jonkin verran oli alue päässyt ruohottumaan, 
ja hieman roskittumaan. 

    Etupihalla oli parkissa 3-4 autoa. Tarkoitukseni oli udella hieman rakennuksen tilaa, 
ja nykyistä käyttöä, mutta yhtään ihmistä ei näkynyt. 

    Julkisivun rautaportti oli kettingeillä lukittu. Kettingin ruosteisuus kertoi että siihen 
ei ole aikoihin koskettu. Myös muut ovet kadun puolella olivat tiukasti kiinni. Katolla 
olevat valomainokset ja kirjaimet on hajoamispisteessä. Rakennus näytti kaikin puo-
lin lopullisesti suljetulta, ja hajoamisprosessi oli monessa kohdin rakennusta alkanut. 

 
11.4.10 La Cañadas del Teide. Tänään pääsimme seuraamaan, kun muutamat hurjapäät oli-

vat kiivenneet n. 100 metriä korkean kivimuodostelman "La Catedral" huipulle, ja is-
tuskelivat siellä maisemia ihailemassa. Pari oli kiivennyt aivan huipulle. Toiset pari 
olivat istuskelemassa hieman alempana, ja yksi oli kiipeämässä puolimatkassa. 

    Noin kymmenen bussin matkustajilta ei jäänyt em. esitys huomaamatta, joten se 
tuli tallennetuksi satojen kameroiden muistikortille. 

 
 Paluumatkan teimme tutusti Santiago del Teiden, ja Mascan kautta. Santiago del 

Teidessä tutusti ruokatauko. Ravintolan nimeä en juuri nyt muista, mutta pihassa on 
lähes luonnollisen kokoinen hevospatsas. Loppumatkalla runsaat unikkokukinnot ja 
monet muut kukkivat kasvit aiheuttivat matkaan lukuisia pysähdyksiä. 

 
14.4.10 Eilen uutisissa luvattu "oranssi varoitus" on nyt iskenyt kohdalle. Varoitus oli voimak-

kaasta tuulesta. Myös sadetta luvattiin mutta vain ylös vuoristoon. 
    Aamuyöstä heräsimme laittamaan parvekkeen tavaroita suojaan silla ne alkoi siellä 

ääntelemään siihen malliin että niitä tuuli liikutteli. 
    Nyt klo. 9:00 on tuuli voimistunut aikalailla navakaksi. Belairin palmut huojuu ko-

vasti ja webkamerakin näyttää heilahtelevan tuulen voimasta. Meteo Alarm-sivuston 



mukaan tuuli jatkuisi huomiselle päivälle saakka??? Eilen ennustettu sade ylös on 
tuonut Teidelle uuden valkoisen lumipeitteen. 

 
15.4.10 Islannin tulivuoren purkaus aiheuttaa kovasti hankaluuksia suomalaisille. Nyt on vilk-

kain kotiinlähtöaika, ja lentoliikenne on pysähdyksissä lähes kokonaan. 
    Teneriffalta lennot mantereelle toimii normaalisti, mutta sieltä eteenpäin Pohjois-

Eurooppaan on lennot peruttu. Olen vienyt kentälle muutamia lähtijöitä, joilla on ns. 
"pomppulento" suomeen. Kun lento on maksettu ja se (Tenerife - Madrid) lennetään, 
niin siihen on mentävä. Eri juttu on sitten lennot joita ei lennetä. Eiköhän kaikille pyritä 
korvaava lento järjestämään.  

 
 Eilen vein Mikon pohjoisen kentälle, ja hän oli menossa ruotsiin. iltapäivällä, kuulin 

että ruotsin suurimmat kentät on suljettu, joten en tiedä mihin saakka kaima matkal-
laan pääsi. 

 
16.4.10 Team Jääskä lähti tänään, ja he kertoivat ottavansa tämän lennon extreme matkana. 

Lentoreitti on Madrid - Amsterdam - Helsinki. Lento Madridiin oli TFN kentällä tau-
lussa lähdössä normaalisti. Jatkolennosta ei ollut heillä mitään tietoa. 

 
 Suomen uutiset kertoi yhdeksän aikaan että Helsingin kenttä on suljettu ainakin la. 

15:00 saakka. Olen saanut palautetta koskien 8.4.10 kirjoitustani. 
    Palaute kertoo, että Puerton "härkätaistelu areenaa" käytetään ja vuokrataan ny-

kyään yksityistilaisuuksiin, siis esim. häihin. 
    Kiitoksia palautteen lähettäjälle. 
 
17.4.10 Tulivuoren purkauksen seurauksena on lennot suomeen pysähdyksissä. Nyt on Finn-

air aloittanut lomalaisten siirrot Kanarian saarilta manner Espanjaan. Finnairilla on 4 
lentokonetta alueella, jossa ei ole lentokieltoa. Näillä koneilla lennätetään lomalaisia 
kohteeseen josta loppulennon Järjestäminen on helpompaa, jos ja kun lentokielto 
joskus kumotaan. 

 
18.4.10 Aurinkomatkojen lauantain lähtö oli tietysti peruttu. Minä olin lupautunut viemään 

kolme lomailijaa kentälle. Eilen illalla sain kuulla, että lähtö on tänään. 
    Matkustajat kuljetetaan Jereziin jossa he majoittuvat hotelliin, ja odottelevat siellä 

tietoa siitä, että miten ja milloin loppumatka suomeen järjestyy. Matkalaisille ilmoitet-
tiin eilen, että et. kentällä tulee olla 10:00, joten me lähdimme matkaan 8:30. Saa-
vuimme 'Reina Sofian kentälle hyvissä ajoin ennen kymmentä. Lennon lähtöajaksi 
oli ilmoitettu 12. Todellista lähtöaikaa en tiedä, mutta sen kerkesin kuulla, että ajal-
laan ei lähdetä. Me jatkoimme lentokentältä matkaa Adejeen. Olemme käyneet siellä 
pari vuotta aikaisemmin syömässä hyvää valkosipulikanaa paikassa nimeltä Oassis. 
Silloin se maistui valkosipulille. Kävimme samassa paikassa myös tämän vuoden 
maaliskuussa, mutta maustamisessa oli lisätty chiliä, ja vähennetty valkosipulia.  
Ruoka oli hyvää ja "makusta", mutta ei juuri sitä mitä odotimme. Tänään olimme ai-
kaisin liikkeellä, joten moni paikka oli vielä suljettuna. Nousimme ylös Barranco In-
fiernon lähtöpaikalle. Lähtöpaikan vieressä on yksi ravintola. Se oli auki ja me syö-
mään. Tilasimme valkosipulikanaa ja ryppy perunoita, koska täällä listalla niitä oli. 
Kun ruoka oli tulossa, niin valmistauduimme valkosipulin tuoksuun, mutta kun se saa-
tiin eteemme, niin sitä odotettua tuttua tuoksua ei tullut. 

    Kahdesta paikasta joissa olemme Adejessa käyneet, oli Oassis parempi, vaikka 
siellä ei saanut ryppyperunoita. Molempien paikkojen kanassa oli valkosipulia yhtä 
"vähän", ja chiliä yhtä paljon. Oassiksen annos oli kuitenkin hieman paremman ma-
kuista, ja siihen kuului mukaan leipä, ja salaattiannos. 

 



19.4.10 Keväällä loukattu nilkka on parantunut siihen malliin että sillä pystyy jo kunnolla kä-
velemään. Tänään kävimme Bollullossa testimatkalla. 

    Olen ostanut itselleni uudet "maasturit" jotka on pitempivartiset, ja ne tukevat myös 
paremmin nilkkaa. Kenkien "sisäänajo" on nyt alkanut, jotta seuraavana talvena ei 
hiertymiä, tai hankaumia pääse tulemaan. 

 
20.4.10 Rantaan kävellessämme saimme käsiimme lapun jossa mainostettiin uutta Meksiko-

laista baaria, ja sen tarjousta (caña + tapa) 1,50€. Totta menimme lähemmäs kurkis-
telemaan paikkaa, ja samalla huomasimme että paikan alakertaan johtavien portai-
den vieressä on Caballo Blancon mainokset. Olimme jo San Telmossa panneet mer-
kille että em. kyltit on sieltä kadonneet, ja ovet olivat tiukasti kiinni. Nyt sitten on tie-
dossa mistä Caballo Blanco on löytänyt uuden tallin. 

 
22.4.10 Tuhkajumin johdosta eilen peruttu lento piti lentää tänään. Suomalainen lentoyhtiö 

ilmoitti matkustajilleen että heidän lentonsa lähtee 4:50 ja TFS kentällä tulee olla en-
nen 03:00 yöllä. Noin kaksikymmentä suomalaista joille lennosta ilmoitettiin, järjesti 
itselleen kuljetuksen yöllä etelänkentälle. Kun he saapuivat perille, niin ilmoitettiinkin 
että sellaista lentoa ei ole. Ainut lento joka tänään suomeen lähtee on juuri lähdössä, 
ja se on täysi. 

 
24.4.10 Tänään yritetään uudelleen. Nyt on lähdöt tarkastettu AENA:n ja lentoyhtiön kotisi-

vuilta. Kaiken pitäisi olla kunnossa, ja lennon lähteä 15:25 
 
26.4.10 Taoron vesipuisto on saanut valonsa. Verkot sekä esteet portaikoista on viety pois. 

Puistossa kierteleminen oli illalla jo mahdollista. Minä kävin "tornista" tutkimassa 
puistoa ja ottamassa muutamia kuvia. Vesisuihkuja näin testattavan pari päivää sit-
ten, joten on mahdollista että nekin on viimein saatu toimimaan. 

 
 
Toukokuu 2010 
 
1.5.10 Día del trabajo - "Vappu" 
    Charcolla ja kirkkopuistossa oli jonkinlaisia rahankeräyksiä. Charcolla Rotary Club 

keräsi rahaa johonkin tarkoitukseen. He jakoivat lahjoittajille banaaneja tai tomaat-
teja. 

 Kirkkopuiston keräys oli jonkun avustusryhmän pitämä. Samassa tilaisuudessa myy-
tiin toinen toistaan hienompia kukkakoreja. Onhan Äitienpäivä huomenna (täällä). 

 
 Kun on juhlinnan alkuun päästy, niin 3.5. Dia de la Cruz. Silloin kaikki kaupungin ristit 

on koristeltu nauhoin ja kukkasin. Ristin kulkue kiertää aamupäivällä kaupungilla 
(vuonna 2008 lähti kirkosta n. 11:00). 

 
 Rejalejosissa tapahtuma on nimellä Cruces y Fuegos de Mayo. Siellä tapahtuma 

huipentuu suureen ilotulitukseen, joka sanotaan olevan lajissaan yksi Euroopan hie-
noimmista. Se on niin suuri ilotulitus, että se näkyy Puerto de la Cruziin saakka. 2008 
katselin sitä Belairin tornista. 

 
 Aikaisempina vuosina on 3.5. rannassa ollut myös liitovarjoilijoilla jonkinlainen tapah-

tuma. 
  
2.5.10 Día de Las Madres - Äitienpäivä. 
 
 Teneriffalla vietetään tänään äitienpäivää. 
 



 Aivan kun Äitienpäivän kunniaksi meistä tuli kaksinkertaiset isovanhemmat. Hannalle 
ja Antille syntyi toinen lapsi. Tyttövauva syntyi OYS:issä aamulla 8:07. 

 
3.5.10 Día de la Cruz. 
    Tänään oli viimeinen kolmesta perättäisestä pyhäpäivästä. Loputkin kaupungin ris-

tit oli aamun aikana koristeltu. Ristien vieressä oli purkki joihin kukkakoristeen tekijät 
odottivat ohikulkijoilta, katselijoilta ja ennen kaikkea valokuvaajilta pientä lahjoitusta. 
Sillä on ymmärtääkseni tarkoitus peittää kukkien ostamisesta aiheutuneita kuluja. 

 
 Olin ennen yhtätoista kirkon pihalla satojen muiden kanssa odottelemassa Messun  

alkamista ja sen jälkeistä kulkuetta. Hieman ennen yhtätoista kirkkoon eteen kerään-
tyi pappi, ja muutamia hienosti pukeutuneita henkilöitä. Heillä oli mukanaan pussi 
josta ottivat esille kaksi sauvan osaa, jonka he kokosivat siinä pihalla. Sauvan osat 
yhdistettiin toisiinsa ruuvaamalla. Tämä sauva kädessään he sitten kulkivat ristin kul-
kueessa. 

 
 Yksi poika kävi "ilmoittautumassa". em. herroille. Yksi pukuherroista otti poikaa T-

paidasta kiinni, ja ravisteli sitä hieman. Ehkä hän sai siitä hieman nuhteita. Samainen 
poika oli kulkueessa etummaisena lipun kantajana. 

 
 Ilotulitukset kuuluu täällä aina juhliin mukaan. Ennen kulkueen liikkeelle lähtöä oli 

kuului kovasti ilotulitusrakettien pauketta. Kun oli päivä ja valoisaa, niin raketteina 
olivat vain ne joista lähtee runsaasti ääntä. 

 
 Kulkue pysähtyi Santo Domingolla kolme kertaa, ja silloin sytytettiin kadun varteen 

laitetut paukkupomminauhat. Nauhassa oli paukahtavia pommeja vajaan metrin vä-
lein ja lanka paloin vauhdilla, eikä arviolta n. 100 metrin pituisen nauhan palaminen 
kestänyt kuin reilut 10 sek. Savun hälvettyä kulkue jatkoi matkaansa seuraavaan 
paikkaan. Kalasatamasta kulkue suuntasi matkansa Calle Blancolle. 

 
 Illalla kiipesimme Taoronmäellä katselemaan Realejosin ilotulistusta. Se alkoi illalla 

hieman ennen yhtätoista. Meillä oli hyvä näkyvyys paikalle, vain kuvaus matka oli 
hieman pitkä (5,3 km). Me poistuimme kun olimme katselleen rakettien paukuttelua 
n. 1,5 tuntia. 

 
11.5.10 "Tuhkajumissa" ollaan. Tänään on laitettu alulle puhelinliittymän katkaisu. Täälläkin 

on tänä päivänä mahdollista saada ADSL liittymä siten, että ei tarvitse olla lankaliit-
tymää. Kun me hankimme liittymän 5 vuotta sitten, niin silloin piti olla myös lankaliit-
tymä. Siitä on maksettu 30 euroa joka kuukausi. mutta olemme soittaneet sillä vain 
5-10 puhelua vuodessa, ja niistäkin 3-4 puhelua suomeen. Paikallispuhelut on ollut 
Telefonicalla lähes ilmaisia, mutta kun meidän ystävillämme ei ole lankapuhelinta, 
niin halvoista puheluista huolimatta, se on tarpeeton. Suomen puheluille on tullut 
vuosittain hintaa noin 90 euroa/kpl. 

    Tulevista puheluista suurin osa (n. 90%) on ollut Telefonicalta. Ne on ollut mainos-
puheluja, ja tulevat etupäässä illalla 22-23 paikkeilla. Liittymän katkaisu vie kuu-
lemma aikaa 7-10 päivää. Kun katkaisimme puhelimen ja ADSL liittymän suomen 
matkan ajaksi 2006, niin se katkaistiin samana päivänä. Nyt on tarkoitus on kai ve-
nyttää aikaa, jotta saadaan vielä periä 30€ rahaa vielä yhdeltä kuukaudelta. Telefo-
nican asiakaspalvelu ainakin Tenerifalla on todella huonoa, ja lisäksi kaikki palvelut 
on hoidettava puhelimen välityksellä, joten siihen joudumme palkkaamaan asianhoi-
tajan, jolla on kielitaitoa riittävästi puhelinneuvotteluun. Täällä on runsaasti Telefonica 
kyltillä varustettuja liikkeitä, mutta ne myyvät ja hoitavat vain kännykkäliittymiä. 

 



12.5.10 Scandic tanssiravintola saa lisätilaa orkesterille. Jorma "Guagua" Tuominen on pis-
tänyt lusikkansa soppaan ja alkanut laajentamaan reviiriään tanssin pariin. Tarkoi-
tuksena on kuulemma tarjota ensi talvena tanssijoille entistä enemmän elävää mu-
siikkia. Calle Zamoran remontti tuntuu vain jatkuvan. Ensin katu kaivettiin kunnolla 
auki ja sinne laitettiin jotain viemäriputkia, ja sitten se peitettiin. Nyt sitä kaivetaan 
uudestaan auki ja sinne laitetaan ainakin vesiputkia. Eilen lämpötila Suomessa ylitti 
meidän oman mittarimme näyttämän lukeman. Suomen lämpötilat 25-26 astetta, ja 
meidän mittari näytti 24 astetta. Kaupungin "kinkkumittarit" näytti yli 30 asteen luke-
mia, mutta minä en niitä kovasti noteeraa. Meidän mittarimme anturi sijaitsee Web-
kameran kanssa samassa suojaisassa kotelossa, joten se näyttää kunnollista varjo-
lämpötilaa. Iltapäivällä seurasin puolisen tuntia, kun palolaitos kävi tikas-autolle Be-
lairissa ja hakivat 1 kerroksen parvekkeelta loukkaantuneen henkilön. Hissiin paarit 
ei mahdu, mutta en tiedä mikä esti henkilön kantamisen paareilla portaita pitkin. 

 
21.5.10 Kävin Paulan kanssa jälleen luovuttamassa verta La Lagunan sairaalassa. Tällä ker-

taa kaikki tapahtui alle tunnin. Pakollisen kaavakkeen täytön jälkeen piti vielä käydä 
kaikki kysymyksen tulkin avustuksella läpi, jotta selviää, että on oikein ymmärtänyt 
kysymyksen ja vastannut niihin sen mukaisesti. 

 
    Kaavakkeen viennin jälkeen ei kului vain 5 min. kun jo kutsuttiin luovutuspaikalle 

levähtämään. Viiden minuutin jälkeen tulivat mittaamaan verenpainetta, ja sitten oli-
kin jo veren luovutuksen aika. 

 
 Toimintaohjeet siinä vaiheessa kun neula laitetaan käsivarteen hieman hymyilyttää, 

koska ne on erilaiset kun suomessa. Hengitä syvään ja katso ulos ikkunasta. Se joh-
tuu luultavasti siitä että jotkut luovuttajat on alkanut voimaan huonosti seuratessaan 
neulan laittoa käsivarteen, tai seurannut veren valumista pussiin. Täällä oli joka huo-
neessa telkkari, ja minulle laitettiin valutuksen ajaksi urheilukanavalta näkyviin ten-
nistä, ja kysyttiin että onko hyvä. 

    Luovutuksen jälkeen annetaan kuponki, jolla saa sairaalan kahvilasta jotain pikku-
suolasta syötävää. Koko operaatio vei tällä kertaa alle 60min, kun se joskus aikai-
semmin on kestänyt yli kaksi tuntia. Tänään oli minun kolmas verenluovutus Tenerif-
falla, ja toinen kerta Paulalle. 

 
    Täällä verenluovutuksessa on se hyvä puoli, että reilu viikko luovutuksen jälkeen 

tulee postissa kotiin selvitys kaikista tuloksista, jotka verestä on tehty. Pelkkä verikoe 
tällä yksityisellä puolella maksaa yli 400 euroa. 

 
22.5.10 "Kesäloma" on alkamassa. Lentoliput on valmiina. Ensi viikolla on aika lähteä suo-

meen. On tiedossa ristiäiset, lakkiaiset, ja muutama muu juhla. 
 
 Keväällä "muljahtanut" nilkka antaa vielä odotella parempia aikoja, joten kätköretket 

on nyt jäänyt, ja ne on siirretty ohjelmassa suomen reissun jälkeiseen aikaan. 
  
 Suomeen lähtö ja muutenkin kesän vietto, tietää myös sitä, että sivuton "aktiivinen" 

päivitys jää tauolle. Kamerat sulkeutuu matkan ajaksi. En järjestä asuntovahdille pai-
neita kameran aamukäynnistyksellä, joten ne pysyy suljettuna koko loman ajan. 

    Ajankohtaisten kuvien päivitys on poikkeus, sillä se on tarvittaessa mahdollista 
tehdä myös suomesta käsin, tietenkin suomesta otetuilla kuvilla. 

 
 Posti on jakanut täällä talouksiin ohjeita liikennelain uudistuksesta. Liikennerikko-

muksista, rangaistusten muuttumisesta, ja sakkojen suuruudesta. Vastaisuudessa 
esim. navigaattorin räplääminen ajon aikana (auton liikkuessa) on kielletty. Jos sitä 
kuitenkin aikoo lomallaan harrastaa, niin kannattaa varata sitä varten ylimääräistä 



rahaa mukaan. Se voi maksaa jopa 500 euroa. Jos sellainen on tapana, ja auton 
vuokraaminen on suunnitelmissa, niin ei kannata ottaa koko laitetta mukaan vaikka 
sellainen sattuisi olemaan.  

    Täällä saa useista sakoista 50% alennuksen jos sen maksaa määräaikaan men-
nessä, ja silloin siitä ei tule merkintää johonkin "kuljettajien" rekisteriin. 

 
 Informate en: Reforma de la Ley de tráfico ("liikennelain uudistus") 
 
 http://www.reformaleydetrafico.es/inicio.html  
 
27.05.10  Suomeen Rippi- ja ristiäisjuhliin. 
 
 Taksi 57 oli sovitusti odottelemassa Belairin edessä klo. 11:30. Ajo kentälle n. 1/2 

tuntia ja 30 €  
    Jonotus matkalaukkujen luovutukseen sujui 1/2 tunnissa. Kun olimme saaneet 

Suomeen menevät laukut pois käsistämme, niin siirryimme kahvilan puolelle odotte-
lemaan lähtöaikaa.  

    Koneeseen pääsimme 14:40 Paikkamme lennolla TFN - BAR oli rivillä 5 paikat D 
ja E. Tällä hetkellä olemme myöhässä tasan puoli tuntia Aikataulun mukainen lähtö-
aika oli 14:10 

    Tunnelista lähdettiin 15:10 rullaus kiitoradan päähän kesti 10 min. Pysähdys ja het-
ken päästä vauhtiin. Kolme päivää lukossa ollut korva aukesi, kun olimme nousseet 
muutaman hetken, ja äänet alkoi taas stereona kuulumaan. Ulkolämpötila -54 astetta 

    Lentoon ei sisälly aterioita. Kun myyntivaunut tuli kohdalle, niin ostin kahvin ja ma-
keisia pussin. Kun kaivelin kolikoita maksua varten, niin myyntivaunut siirtyi seuraa-
vaan paikkaan. Laitoin kolikot takaisin taskuun. En niitä sen koommin tyrkyttänyt, 
eikä niitä kyseltykään. 

    18:40 (TF aikaa) alkoi kone laskeutumaan, joten tässä vaiheessa siirsin kellon Bar-
celonan aikaan. 19:05 (ES aikaa) kone laskeutui kentälle 

  
 Lenno Barcelonasta Helsinkiin piti lähteä 20:10 Barcelonaan Blue1 saapui vasta 

20:40 ja lähtöaika muuttui, ja uudeksi lähtöajaksi arvioitiin 21:16 ja Boarding time 
ajaksi oli merkitty 20:41 

    21:20 olimme edelleen kentällä, ja portti vielä kiinni. Klo. 21:50 pääsimme konee-
seen. Kun olimme asettuneet paikoillemme, niin tuli ilmoitus, että lähtömme viivästyy 
1:40 tuntia. On jotain lennon rajoituksia keskieuroopan ilmatilassa. Viimeksi meille 
sattui vastaava tilanne kun olimme palaamassa joulumatkalta Oulusta Teneriffalle. 
Silloin odotimme lähtölupaa Oulun kentällä 4 tuntia. Lupa kuitenkin tuli yllättäen ja 
päästiin ilmaan 22:43 (ES aikaa) Arvioitu saapumisaika Helsinkiin kuulutettiin olevan 
3:20 Suomen aikaa, eli 2t 20 min myöhässä alkuperäisestä saapumisajasta.  

 
29.05.2010 3:20 lentokone pysähtyi terminaalin tunneliin. 3:55 laukut tulematta. Odotettu jo 35 

min. 4:10 taksijonoon 
 5:15 nukkumaan 
    
29.05.10 Tallinnassa. 
  
31.05.10 Hyvinkäällä kävimme tervehtimässä äitiäni. 
    Palatessa kävin puhdistuttamassa tukkeutuneen korvani Mehiläisessä. Samalla 

reissulla saimme Polion tehosteen, joiden saaminen Teneriffalla tuntuu olevan mah-
dottomuus. Sitä on yritetty pari kuukautta. 

  
 17:50 Mehiläiseen, korva puhdas ja polion tehoste saatu  19:30 ulos. Kyllä suomessa 

kaikki pelaa 



 
 
Kesäkuu 2010 
 
1.6.-6.6.10 Espoossa Hannan ja Kimmon luona maalaustalkoissa. 
 
7.6.10 Turkuun. Laajasalosta 09:59 bussilla. Juna lähti 11:03 ja saapui Turkuun 13:00 
 
8.6.10 Alkuperäisen suunnitelman mukaan meidän piti matkustaa olla Naantalissa yksi yö 

ja jatkaa matkaa kohti pohjoista. Asiat kuitenkin muuttuivat siten että meille luvattiin 
Naantalin lääkäriasemalta A-gripe rokote, joka myös kuuluu Teneriffalla sarjaan 
"mahdottomuus".  

 
9.6.10 Naantalista Lempäälän kautta Ouluun ja sieltä Muhokselle. Tampereella junan 

vaihto, jolloin tapasimme Heidin sovitusti. 
 
9 - 18.6.10  Muhoksella. Nurmikon leikkausta, ja vaateidenhoitohuoneen lattian laatoitusta, ja 

saumausta. Kävimme myös Paulan äitiä tapaamassa Utajärvellä. 
    Monet suunnitelmat jäi toteuttamatta, sillä ohjelmamme muuttui Hannan ja Antin 

remonttien johdosta. 
 
19.5.10 Ristiäiset, jossa toinen lapsenlapsemme sai nimekseen Jenni Kristiina 
 
20.6.10 Hannan ja Kimmon kyydillä Helsinkiin Holiday Inn hoteliin. 
 
21.06.10 Herätys 4:30. 5:40 bussilla lentokentälle. 7:40 lento Kööpenhaminan ja Madridin 

kautta Teneriffalle. 
 
23.5.10 Juhannuksen viettoon Las Palmasiin. 
    Puolen päivän aikaan kirjauduimme tuttuun Luz Playa hotelliin. 
 
 Kun Puerto de la Cruzissa väki valmistautuu juhannuksen viettoon jo puolen päivän 

aikaan varailemalla paikkojaan hiekkarannalta, niin täällä ranta alkoi täyttymään 
vasta 18 jälkeen. Illalla väkeä oli rannalla tuhatmäärin. Mekin kävimme katselemassa 
rannan tapahtumia, mutta tungoksessa eteneminen oli hidasta ja välillä mahdotonta. 
Juhannuskokkoja emme Puerto de la Cruzin tapaan rannassa nähneet, vain muu-
tama pieni nuotio. 

    Hotellimme sijaitsi rannan välittömässä läheisyydessä, ja meillä oli näköala me-
relle, joten siirryimme loppuillasta seuraamaan juhannuksen viettoa ja ilotulitusta ho-
tellin parvekkeelle. Ilotulitus oli näyttävä, ja kesti 15 minuuttia. Sinä aikana taivaalle 
ammuttiin kymmeniä, jopa satoja raketteja. 

 
24.6.10 Tänään oli pyhäpäivä, joten lähes kaikki shoppailukaupat oli kiinni. 
    Edellisellä Las Palmasin käynnillä teimme kaksi taksi reissua, ja kumpikaan kuski 

ei osannut sinne mihin piti. Nyt päätimme kokeilla bussilla matkustamista. Lähdimme 
Calle Trianalle katselee kaupungin elämää ja nähtävyyksiä. Valitsimme bussin 0A. 
Tällä kertaa kuski tiesi mihin mennä ja teki sen sellaisella vauhdilla, että moni ralli-
kuski olisi ollut kateellinen. 

    Päivän aikana katselimme valmiiksi ostospaikkoja, sillä on tarkoitus tulle huomenna 
uudelleen, kun kaupat on auki. 

    Ostimme 10 kerran bussilipun kaupunkiliikenteeseen. Se maksoi 6:30 joten kortin 
ostaminen on paljon matkustavalle kannattava hankinta. Kertalipun hinta on 1:20 eu-
roa. 

 



25.6.10 Shoppailupäivä. Kaupat auki, joten jälleen Calle Trianalle ja shoppaileen. 
 
26.6.10 12:00 bussilla lentokentälle ja Binterillä Teneriffalle.  
    Las Palmasin sää Juhannuksen aikaan oli tuulinen ja siitä johtuen tuntui viileältä, 

vaikka lämpötila oli 24-25 astetta. Monessa Bar-Cafeteriassa ehdotettiin suoraan siir-
tymistä sisätiloihin. 

 
 Lento Gran Canarialta Tenerife norteen kesti n. 30 min. Sää Los Rodeoksen kentällä 

aurinkoinen ja lämpimämpi, kun Granilla. Välimatka näiden kahden paikan välillä on 
lyhyt, joten luulisi sääolosuhteiden olevan samanlaisia molemmissa paikoissa, mutta 
ei ole. 

 
 
Heinäkuu 2010 
 
1.7.10 Kun emme saaneet Gripe-A rokotetta Puertosta toukokuussa ennen suomen mat-

kaa, vaikka kuinka yritimme, mutta saimme sen suomesta, niin mainitsin siitä myös 
päiväkirjassani viime kuussa. 

    Sain kuitenkin heti seuraavanlaisen palautteen: En todella ymmärrä miksi väität 
että Gripe A rokote on mahdottomuus Puertossa. Henkilökohtaisesti tunne monta 
suomalaista turistia joka sai sen viime talvena Casco Botanicossa. Yksi Puertolainen. 

    Minäkin tunnen monta suomalaista jotka sen sai talvella, mutta se ei tee siitä sen 
saatavampaa tänä päivänä. 

    Meidän rokotustarpeemme oli vasta toukokuussa, ja silloin sitä ei enää saanut. 
Meille sanottiin terveyskeskuksessa, että sitä tautia ei enää ole, ja että se oli vain 
lääketehtaiden keksintö. Rokotusta ei sen johdosta ollut saatavilla. 

 
 Klo. 19:00 oli uusitussa Jorman baarissa avajaiset. 
    Omistajan vaihduttua baariin on tehty suuri remontti. Seinät on saaneet ruskehta-

van värin. Keittiönnurkkausta on hieman uusittu, ja kaikki kalusteet on vaihdettu. 
Ovien ja ikkunoiden purkamisella/muuttamisella ja sisäisillä järjestelyillä on baariin 
saatu avaruutta huomattavasti lisää. Avajaisissa esiintyi jonkin taistelulajin taitajia 
miekkoineen ja puukkoineen. Musiikki tarjonnasta huolehti kvartetti, jonka musiikki 
oli latino painotteista. 

 
7.7.10 Fiesta de Julio menossa. Lähes joka päivälle on jonkinlaista tapahtumaa. Ohjel-

massa oli neljälle päivälle merkitty Playa Jardinin rantaan urheilutapahtumia. Meitä 
kiinnosti siinä tapahtumassa kovasti puhuttu Zumba, jota siellä esitteen mukaan pi-
täisi olla. Kaksi kertaa on paikalla käyty mutta emme nähnee siellä minkään laista 
toimintaa. Aika oli esitteessä 9:30 - 13:00 joten tapahtumalle on annettu aika laaja 
aika-haitari. Hieman on ajan suhteen epäselvä informaatio Fiesta esitteessä. 

 
 ½ tuntia sitten loppui ottelu josta Espanja selvitti itsensä Jalkapallon MM-turnauksen 

loppuotteluun. Voitto ei jää kuulumatta kenellekään, sillä sen verran vauhdikasta oli 
juhlinta, jossa rakettien ammunta ja auton torvien soittaminen kuuluu asiaan. Mitä 
enemmän ääntä sen parempi. Autot kiertävät kaupungissa rinkiä ja soittavat torviaan 
jatkuvalla toitotuksella. 

 Fiestas de Julion näyttävin tapahtuma on 13.7. oleva kulkue, joka kestää monta tun-
tia. Sitä odotellessa alamme valmistautumaan sunnuntain finaali-otteluun. Mahdolli-
nen voitto Hollannista saattaa tehdä sunnuntai-illasta vieläkin näyttävämmän. 

 
9.7.10 Keväällä Chamorcassa "muljahtanut" nilkka on saanut levätä rauhassa. Tänään oli 

ensimmäinen kiipeilyretki sen jälkeen. Retki suuntautui Guajaralle. Reitin kiersimme 
siten että kiipesimme ylös eturinteen kautta, ja palasimme takarinteen pitemmän 



reitin kautta. Eturinteen osuudella on löydettävissä multikätkön koordinaattien vinkit. 
Me keräsimme vinkit ja suuntasimme saaduilla koordinaateilla etsimään kätköä. GPS 
opasti meidät n. 10 metrin etäisyydelle, mutta spoiler kuvasta tunnistimme kätköpai-
kan. 10 metrin heitto tuli koska yksi vinkki oli kivivyörymän johdosta kadonnut, ja me 
jouduimme sen kolmesta vaihtoehdosta arvioimalla valitsemaan, ja valintamme luul-
tavasti oli väärä. 

 
 Nilkan suhteen retki oli hyvä, ja olin tyytyväinen että se ei oireillut mitenkään. Tämä 

tietää sitä että loppukesään tulee sisältymään lisää kätköjen etsintää. 
 
 Sää on ollut Orotavan laaksossa pilvistä ja leutoa lähes koko alku kesän. Tänään oli  

Puertossa +22º - +26º mutta me saimme ylhäällä kiivetä +36º asteen lämpötilassa. 
 
12.7.10 Espanjan voittoisan loppuottelun kävimme eilen seuraamassa lähibaarin 3 metrin 

näytöltä. Tungosta baarissa ei ollut. Meidän 7 suomalaisen lisäksi paikalla oli pari 
kymmentä muuta ihmistä. Kun ottelu päättyi, niin siirryimme kaupungille juhlimaan 
Espanjan voittoa. 

 
14.7.10 Virgen del Carmen juhlitaan aina heinäkuun toinen tiistai, ja tänä vuonna se oli ti. ja 

13. päivä, joka on espanjassa epäonnen päivä. 
 
 Eilinen päivää oli Puerto de la Cruzissa odotettu, sillä kyseessä on, ja oli Fiestas de 

Julion suurin, näyttävin ja tapahtumarikkain päivä. Jalkapallon MM voitto ei täällä Pu-
ertossa yltänyt lähellekään tätä juhlaa. 

 
 Päivään sisältyi monia erilaisia tapahtumia, joista ensimmäinen alkoi ohjelman mu-

kaan jo 7:00  
 
 Pitkin päivää kävin rannalla katselemassa ja kuvailemassa tapahtumia. Päivään kuu-

luu, että toisia kastellaan, joten vesipyssyjä oli Charcolla myynnissä, ja ne kävivät 
hyvin kaupaksi. 

 
 Päivän päätapahtuma, eli kulkue lähti liikkeelle kirkosta 17:30 alkaneen  NTRA. SRA 

LA VIRGEN DEL CARMEN messun jälkeen. Ensimmäinen patsas San Telmo kan-
nettiin ulos 18:30 paikkeilla, ja Virgen del Carmen heti kohta edellisen jälkeen. Pat-
saiden Lähtöä oli seuraamassa suuri joukko TV ja lehtikuvaajia. Kulkueen seuran-
taan kuuluu, että ikkunoista heitellään kukkien terälehtiä, kulkueen mennessä ikku-
nan alitse. 

 
 Patsaat saapui satamakappelille n. tunnissa. Siellä ne pysähtyivät jonkin sorttiseen 

siunaus ja rukoustilaisuuteen. Tilaisuuden päätteeksi Aave Maria lauluesitys, ja pat-
saat olivat valmiita siirtymään veneisiin. 

 
 Minä olin sijoittunut kauas aallonmurtajalle seuraamaan veneiden lähtöä, koska sa-

tamassa ei ollut enää tilaa. 
 
 San Telmon siirtäminen veneeseen sujui nopeasti, ja vene siirtyi odottelemaan Vir-

gen del Carmen venettä minun kohdalleni 19:41  
 
 Sitten alkoi odotus ja odotus. Tuuli alkoi puhaltamaan ja monet odottajat shortseis-

saan ja hihattomissa paidoissaan alkoivat levitellä huivejaan ja pyyhkeitään hartioil-
leen suojaamaan tuulelta. Olimme niin kaukana, että emme nähneet mikä venettä 
viivyttää. Odottamista jatkui liki puoli tuntia, kunnes 20:09 NUEVO SAN RAMÓN ni-
minen vene saapui kohdalleni Virgen del Carmen patsas kyydissään. 



 
 Lämpötila oli n. 25 astetta, mutta tuuli voimakkaaksi, joten aallonmurtajalla alkoi ole-

maan vilpoista. Kun olin ottanut kuvani, niin läksin kiertelemään vanhan kaupungin 
katuja pitkin kotiin. Charcon kautta ei olisi ollut mitään mahdollisuutta päästä kuivin 
vaattein kotiin, ja minun piti suojella kamerani. 

 
 Kotona TV 6 näytti nauhoitettua lähetystä satamasta, ja silloin odottelemisen syykin 

selvisi. Mitään näin hauskaa "live" ohjelmaa en ole aikaisemmin televisiosta seuran-
nut. 

 
 Ensin vene tuotiin niin lähelle rantaa, kun oli mahdollista. Sitten siihen siirrettiin pat-

sas, ja perässä kyytiin hyppi parikymmentä kantajaa. Sitä ennen siihen oli toisen reu-
nan kautta jo ehtinyt hypätä parikymmentä muuta ihmistä, joten kävi silleen että vene 
oli pohjastansa kiinni, ja lujasti. 

 
 Kun piti alkaa vähentää painoa, niin kukaan ei halunnut lähteä pois, vaan alkoi armo-

ton kinastelu kuka saa olla ja kuka ei. Ääntä me emme kuvassa saaneet, mutta kädet 
heilui kaikilla siihen tahtiin odottelimme milloin siinä alkaa ilmitappelu. 

    Aikanaan vene alkoi liikahdella, ja irtosi pohjasta. Se vedettiin naruilla laituriin, sillä 
siellä oli odottelemassa poliisi, kaupungin johtaja ja pappi. Kun veneeseen hyppäsi 
poliisi, niin pari ylimääräistä heitettiin yli laidan. Sitten oli vuorossa kaupunginjohtaja, 
ja sama juttu. Jatkuvasti joku kiipesi veneeseen ja joku toinen heitettiin pois. Poliisin 
näin poistuvan veneestä. Pappiakin yrittivät veneeseen saada, mutta siinä vaiheessa 
kameran kuva siirtyi muualle. 

 
 Mitään näin huonosti organisoitua tilannetta en ole täällä vielä päässyt seuraamaan. 

Veneessä ja rannalla oli arviolta kymmenen asiantuntijaa kädet huitoen ja ilmeestä 
päätellen huudettiin ns. "kurkku suorana" Veneestä puuttui kuitenkin henkilö joka olisi 
ollut vastuussa koko tapahtumasta. Tätä kinastelua, asian selviämistä ja veneen läh-
töä yleisö odotteli kiitettävän kärsivällisesti. Moni vedessä odotteleva näytti olevan 
kovin kylmissään, sillä useat olivat olleet siellä jo toista tuntia. Kaikki tämä suorassa 
lähetyksessä. 

 
 Loppujen lopuksi vene lähti liikkeelle suunnitellusta aikataulustaan n. ½ tuntia myö-

hässä. Meille jäi ikuiseksi arvoitukseksi se, että pääsikö pappi ollenkaan kyytiin, vai 
oliko hän yleensä ollenkaan mukaan lähdössä. 

 
 EL DIA yritti netti julkaisussaan selitellä sähläystä eri tavalla, ja laittoi pohjaan jumit-

tumisen laskuveden piikkiin. Kun näki tilanteen jälkikäteen, niin minä en tuota seli-
tystä allekirjoita. Ei vesi viidessä minuutissa ole "Puerton" kalasatamasta ennenkään 
kadonnut. Minä laittaisin sen näkemykseni perusteella täysin epäonnistuneen orga-
nisoinnin piikkiin. 

 
 Kaikin puolin päivä sujui Canarialaiseen, vapaaseen juhlintatyyliin, ja rauhallisesti, 

vaikka kylläkin äänekkäästi. Äänekkyys on asia joka täällä kuuluu kaikkiin juhliin, ja 
vesi erityisesti tähän juhlaan. Melua vastaan voi suojautua "korvatulpilla" vettä vas-
taan ei. 

    Ainoa asia johon minä näin poliisin puuttuvan oli uimarin kiinni ottaminen ja aallon-
murtajalta pois vieminen. Uimari meni aidatulle alueelle suorittamaan näyttävää hyp-
pyä mereen (ajankohtaiset kuvat). Alue oli suljettu, ja aidattu. Lisäksi alueelle oli 
meno kielletty, koska sinne oli asennettu ilotulitusraketit illan paukuttelua varten val-
miiksi. 

 



19.7.10 Loro Park kätköä etsimässä. Otimme sivustolta mukaan kuvan jonka joku oli ottanut 
kätköpaikalta. Katsoin Google Eartihista että missä kohdin kätkö sijaitsee, ja se il-
moitti koordinaattien mukaan pisteen parkkipaikan takanurkkaan, parkkipaikan sisä-
puolelle. Vinkissä mainittuja portaita emme läytäneet ollenkaan. 

    Suunnistimme josta kuva oli otettu, ja aloimme etsimään kätköä. Kävimme läpi jo-
kaisen mahdollisen kiven kolon, johon maasta ylettyi, mutta mitään ei löytynyt. 

 
20.7.10 Vuorossa kätkö Ruz de la Lajita, joka sijaitsee n. 1250 metrin korkeudessa. 
 
 Menimme bussilla Aquamansaan, josta aloitimme matkan 10:45 Menomatka on nou-

suvoittoinen. Reitin korkein poiste 1432M saavutettiin 13:22 jonka jälkeen polku kät-
kölle oli laskuvoittoinen, ja paikka paikoin erittäin huonokuntoinen. Tuntui ihmeelli-
seltä, että siellä oli auton jälkiä, kun välillä kävellen kulku oli hankalaa. 

 
 Ruz de la Lajitaan (1210M) saavuimme 14:09 Kätkö oli helposti löydettävissä, vaikka 

minun laitteeni ilmoitti annettujen koordinaattien mukaan, että kätkö on rotkossa. Vir-
hemarginaali johtuu kätkön tekijän ja etsijän GPS laitteiden tarkkuudesta, ja se on 
aina otettava huomioon. Kätkön kuittauksen jälkeen oli paikallaan ruokailu erittäin 
hienoissa maisemissa.  

    Sää suosi meitä, ehkä hieman liiankin hyvin. Lämpötila taun aikana +39ºC ja tai-
vaalla ei pilven hattaraa. Minun aikana ei ilma ole ollut koskaan niin pilvetön ja kirkas. 
Nyt oli Orotavan laaksossa erotettavissa sellaisia yksityiskohtia, joita ei normaali il-
malla näe. Hieman oli kalimaa, mutta se oli jossain muutaman sadan metrin korkeu-
dessa, ja vain rannikon tuntumassa. 

 
 Sitten oli vuorossa erittäin jyrkkä laskuosuus. Olin piirtänyt MapSource ohjelmalla 

karttojen ja Google Earthin avulla reitin koko matkalle, josta me kuvittelimme pääse-
vämme parhaiten. Tehty gpx tiedosto osoittautui erittäin käteväksi, ja siitä poik-
kesimme vain pikkusen, tullessamme Pino Alton kylään. Pino Alton kylään saa-
vuimme 16:21 Loppumatkaan (2,4km) Pino Altosta La Floridaan kului aikaa 37min. 
Läheisen Tascan kautta bussiin, ja vapaaehtoisesti takapenkille, sillä jostain syystä 
deodorantit oli hieman päässyt pettämään. 

  
 Linkistä saa KMZ tiedostona kulkemamme reitin. Tiedosto avautuu Google Earth oh-

jelmalla. 
 
21.7.10 Tutkailin uudelleen Loro Parkin kätkön vihjeitä, ja yhdessä kuvassa näkyi portaat, 

jossa kaksi henkilöä kätkö käsissä. Kuvasta tunnistin paikan ja suuntasin uudelleen 
Loro Parkkiin. Nyt kylläkin ulkopuolelle, ja Luza hallin kohdalle. Sieltä löytyi portaat 
ja vihjeiden mukaan myös kätkö. Kätkö sijaitsi n. 3 metrin etäisyydellä siitä seinästä, 
jota me pari päivää aikaisemmin tutkimme perusteellisesti. Olen tutkinut kätkön paik-
kaa annetuilla koordinaateilla, kolmelle eri karttaohjelmalla ja kaikki laittaa ko. pisteen 
parkkipaikan sisäpuolelle. Loggauksen jälkeen sain postia kätkön tekijältä, ja hän se-
litti syyn miksi kätkö on aidan ulkopuolella. Syy on se että kätköä on päästävä etsi-
mään vaikka Loro Park olisi suljettu. 

 
27.7.10 Viittaan Aino Virkkusen Blogissaan kirjoittamaan aiheeseen, jossa hän kertoi Calle 

Santo Domingolla olevasta liikkeestä josta saa myös postipalveluja. 
 
 Muutama päivä sitten minun piti postittaa suomeen pieni paketti, ja päätin mennä 

kokeilemaan sitä palvelua. 
 



 Kun saavuin liikkeeseen, minulla oli kädessäni kaksi pussillista valokuvia, ja pari 
uutta filmirullaa, sillä oli saanut tehtäväkseni käydä lunastamassa ne valokuvaa-
mosta, ja postittaa suomeen. 

 
 Liikkeessä ilmoitin haluavani lähettää ne suomeen. Ystävällinen kauppias kävi heti 

hakemassa sopivan kokoisen pussin, ja laittoi tavarat siihen. Lopuksi hän varmisti, 
että kaikki tarvittava on pussissa. Kun vastasin myöntävästi, niin hän sulki sen. Sen 
jälkeen oli vuorossa paketin punnitus. Lopuksi nopealla laskutoimituksella hinnas-
tosta postituskulut, ja siihen pussin hinta. Teki yhteensä hieman yli 7 euroa. 

    Aikaa koko postitukseen kulun n. 3 min. Postitoimistossa en olisi siinä ajassa saa-
nut kun jonotusnumeron.  

 
 Tässä liikkeessä on palvelu kohdallaan. Vaikka en tunne ko. henkilöä, mutta jos ei 

halua viettää postin jonossa  aikaansa, niin suosittelen käyttämään hänen palvelu-
jaan. Vapaaehtoinen 1-2 euron "riksa" on pieni raha, kun säästää 1-2 tunnin jonotuk-
sen. 

 
 
Elokuu 2010 
 
1.8.10 Santa Cruzin markkinoilla. Bussilla Santa Cruziin. 2-3 tunnin markkinahumun jälkeen 

Tranvialla Santa Cruzista La Lagunaan, josta edelleen bussilla Puerto de la Cruziin. 
    Matkustaminen Tranviassa maksaa tänään Bono Bus kortilla yhden (1€) euron. 
 
3.8.10 Teno Alto. Kävimme tutkailemassa Teno Altossa mahdollisia retkeilyreittejä, jossa ei 

olisi niin kovasti kiipeilemistä, kun on muissa reiteissä.  
    Kiertelimme hieman yli 3 tunnin kierroksen. Nyt sitten mietittävä sen soveltuvuutta 

halukkaille jotka ei voi, tai jaksa kiipeillä suuria korkeuseroja. 
 
4.8.10 Sähkökatkos 9:20 - 11:00 Koko Tenerifen pohjoispuoli oli ilman sähköjä lähes kah-

den tunnin ajan.  Se tiesi ongelmia kaupoille, baareille ja liikenteelle. 
 
5.8.10 San Pedroon patikoivien ei nyt tarvitse perille päästyään turhaan kolkutella baarin 

ovia. Yhden pitkään suljettuna ollen baarin tilalle on viereen avattu kaksi pientä baa-
ria, jotka riittävästi pystyy patikoitsijoita palvelemaan. 

 
 Ensin samaan rakennukseen avautui Bambu Baari, joka on ilmoituksen mukaan auki 

11:00 - 19:00 Ilmoituksessa ei mainittu että se olisi jonakin päivänä suljettu. 
 
 Nyt on sitten avautunut tien toiselle puolelle punertavaan rakennukseen pienempi 

paikka, nimeltään Cuachincito La Cochera. Pieni rakennus jossa sisällä yksi pöytä, 
ja pieni baari tiski. Ulkona seinän vieressä yksi pitkä penkki. 

 
9.8.10 Tänään olen valmistautunut huomiseen Chamorca II patikkaretkeen. Erityinen val-

mistautuminen johtuu siitä että nyt vien mennessäni kätkön, jonka piilotan johonkin 
em. reitin varrelle. Kätkön teko vie oman aikansa. Pitää hankkia rasia, vihko, kynä/t 
ja teroitin jos on lyijykynä. Lisäksi rasiaa kuuluu informaatio laput, jotka kertoo mah-
dolliselle satunnaisella löytäjälle, että mikä rasia on kyseessä, ja miksi se on maas-
toon piilotettu. 

  
 Samalla on tarkoitus käydä kuittaamassa yksi kätkö, joka on hieman syrjässä huo-

misesta suunnitellusta reitistä. 
 



12.8.10 El Día lupaili tälle päivälle jopa 40 asteen lämpöä, joten läksimme kaupunkikierrok-
selle aikaisin aamusta, eli n. 9 paikkeilla. Täällä se on aikainen hetki, sillä moni paikka 
vasta availi oviaan. 

 
 Tammikuun puolivälissä alkanut Calle de Zamoran remontti on vieläkin melkoisessa 

vaiheessa, vaikka sitä on tehty jo 7 kuukautta. Remontissa olevalla katuosuudella on 
230 metriä. Se alkaa Jorman baarin nurkalta ja jatkuu San Telmon kohdalle. 

    Calle de Zamoran katutyö aiheuttaa liikennejärjestelyissä aina vaan uusia ja uusia 
kiertoteitä. Calle la Hoya on olut autotienä koko remontin ajan. Nyt autoja ajatetaan 
kirkon ympäristössä, joten jalankulkijatkin saa olla entistä tarkempina kulkiessaan 
ennen niin turvallisilla ns. kävelykatuosuuksilla. 

 
 Aikaisin aamulla oli laskuvesi, ja veden alta paljastuneilla rantakivikoilla oli runsaasti 

"keräilijöitä". Se mitä he keräilivät, jäi hieman epäselväksi. Yksi mies hakkasi löydök-
siään ensin kivellä, ja heitti ne sitten suureen saaviin. Toinen porukka käänteli kiviä, 
ja etsivät jotain niiden alta. Jos jotain löysivät niin laittoivat ne pieneen muovipurkkiin 
kannessa olevasta pienestä reiästä.  

 
 Kuivuus ja kuumuus on aiheuttanut sen, että Gandelarian "pyhiinvaellus" polku sul-

jettiin metsäpalovaaran vuoksi. Viikonlopun vaeltajia on pyydetty olemaan mene-
mättä metsään. Se, että miten ihmiset, joille tuo Gandelarian vaellus on vuoden tär-
kein tapahtuma suhtautuvat tuohon kieltoon, jää nähtäväksi. 

    TV näytti että metsässä on nauhat ja kyltit joilla polulle menon kielletään. Myös 
metsäteiden käyttöä pyydettiin välttämään, ja autoilijoita kehotettiinkin käyttämään 
päällystettyjä teitä. 

    Myös ilotulitteet, sekä kaikenlaisten laitteiden, jotka aiheuttavat kipinää, tai voivat 
muuten sytyttää metsäpalon on kielletty. 

 
 Me säästyttiin liialta kuumuudelta. Varjo lämpötila oli minun mittarissani enimmillään 

30 astetta. Teneriffan pohjoisrannikko näytti taas hyvät puolensa, ja pitämällä meidän 
ilmamme 10º viileämpänä kun et puolella. 

 
 Tiistain reissulla piilotin kätkön Anagan hienoihin maisemiin. Tänään ilmoitin sen si-

vustolle. Sen kirjaantuminen vie pari päivää, jos se antamillani tiedoilla hyväksytään. 
Kun se on sivuilla, niin saarella on taas yksi kätkö lisää, ja todella hienoissa maise-
missa. 

 
13.8.10 Anagan niemeen (Las Palmasin reitille) laittamani kätkö ei kelvannut geocaching si-

vustolle. Paikallinen reviewer SUp3rFM oli sitä mieltyä että kätkön piilottaminen ki-
viaitaan ei ole hyvä paikka, koska hän oli huolissaan kiviaidan tuhoutumisesta, ja 
kehotti minua vaihtamaan kätkön paikkaa seuraavanlaisella viestillä: 

  
 You are receiving this email because you are the owner of this listing. Location: Islas 

Canarias, Spain SUp3rFM temporarily disabled Roque Aderno (Traditional Cache) 
at 8/12/2010 Log Date: 8/12/2010 Hi, 

  
 To have this cache published on Geocaching.com you have to change the hiding 

place. Having a cache there will seriously contribute to the destruction of the stone 
wall. Re-enable the cache after changing the hiding. 

 
 Minä taas en ollut hänen kanssaan asiasta yhtään samaa mieltä, ja vastasin hänelle. 

Olen yli viisi vuotta kierrellyt Tenerifen polkuja, ja ollut Chamorca - El Draguillo mai-
semissa retkeilemässä 47 kertaa. Minä tiedän että kiviaita jossa kätkö sijaitsee on 
ollut paikallaan kymmeniä vuosia, joten se on hyvässä ja turvallisessa paikassa, enkä 



lähde kätkön paikkaa muuttamaan. Ei kukaan pura koko kiviaitaa löytääkseen kät-
kön. 

 
 Kätkö on kiviaidassa, ja pysyy ainakin seuraavaan "Chamorca II" reissuun saakka.  
 
16.8.10 Chamorca II reitin kätköstä tuli sitten harjoitus. Portugalin reviewer SUp3rFM ei tunnu 

hyväksyvän kätköjä, jotka on piilotettu kiviaitaan. Kätkö on nyt arkistoitu ja TB nos-
tettu ylös, jotta voin laittaa sen johonkin uuteen paikkaan. 

    Minä en voi ymmärtää mitä jollakin vuosikymmeniä vanhalla, puoleksi hajonneella 
kiviaidan pätkällä, joka sijaitsee jossain Malpais alueella on merkitystä. Jos niillä Por-
tugalissa on tapana purkaa (tuhota) koko kiviaita kätköä etsiessään, niin silloin asian 
ymmärtää. 

20.8.10 Ohjelmassa tälle päivälle retkin Mascaan ja sieltä rantaan. Rannasta veneellä Gigan-
tesiin ja bussilla takaisin. Aikataulut bussille ja veneille tutkittu. 

 
 Aamu bussilla Puerto de la Cruzista Santiago del Teideen. Hintaa matkalle Bono Bus 

kortilla 2,95€. Santiago del Teidestä Mascaan taksilla (10€). 
 
 Mascassa kenkien vaihto ja eväiden syöntiä. Aikaa oli runsaasti joten meillä ei ollut 

kiirettä rotkoon. Laskeutuminen Playa de Mascaan vei aikaa 3,5 tuntia. 
 
 Playa de Mascasta veneellä Gigantesiin n. 1 tunti. Venematkalle hintaa 10€/hlö. Gi-

gantesista Puerto de la Cruziin bussilla. Hinta Bono Bus kortilla 3,75€ 
 
 Kokopäiväretkelle tuli hintaa on 19,2/hlö, ja matkaan meni koko päivä. 
 
27.8.10 Ennakko ilmoitus vuoden 2011 suuresta ulkosuomalaistapahtumasta "Suomi Sydä-

messä". 
 
 Siirtolaisuusinstituutti järjestää Turussa 1.-4.7.2011 (siis ensi vuonna) suuren ulko-

suomalaisjuhlan ”Suomi Sydämessä”. Tilaisuus on tarkoitettu ulkomailla asuville suo-
malaisille ja heidän jälkeläisilleen. Suomestahan on muuttanut lähihistorian aikana 
noin 1.3 miljoonaa henkeä, joista noin miljoona on jäänyt ulkomaille pysyvästi.  

 
 ”Suomi Sydämessä” -juhlien aikana pidetään esitelmiä, näytellään, tanssitaan ja ur-

heillaan. Samoin eri viranomaisilla ja järjestöillä on omat informaatiotiskinsä. Odo-
tamme tilaisuuteen noin tuhatta henkeä. Tämän lisäksi tulevat tietysti paikalliset 
asukkaat, joille osa tilaisuuksista on vapaita. Juhlat järjestetään Turun keskustassa 
kolmessa paikassa: Siirtolaisuusinstituutissa, VPK:n talolla sekä merimuseo Forum 
Marinumissa. Samaan aikaan Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunkina, joten 
oheistapahtumia on monenlaisia. ”Suomi Sydämessä” -tilaisuuden pääkielet ovat 
suomi ja englanti. 

 
 Suomi Sydämessä ulkosuomalaisjuhla.pdf 
 
28.8.10 Vuoristoretket on nyt olleet Chamorcan retken jälkeen pysähdyksissä. Lämpötila on 

ollut pitkään liian korkea useampituntiseen kiipeilyyn. 
 
 Liikkuminen on helteiden aikana jäänyt lähes kokonaan aamulenkkien varaan. Nekin 

olemme tehneet heti kun aurinko on noussut, mutta lämpötila ei ole ehtinyt nousta 
liian korkeaksi. Lämpötila on muutenkin heti aamusta hiostava, sillä yölämpötilat on 
25 asteen paikkeilla. 

    Puerto on kuitenkin sijaintinsa johdosta säästynyt et. puolen helteiltä, joten me 
emme ole joutuneet kärsimään säätiedotusten lupaamista korkeista lämpötiloista.  



    Huomiselle päivälle on taas luvattu lämpöä hieman lisää. Teneriffalle +35ºC mah-
dollisesti ylikin. En tiedä mitä se todellisuudessa sitten on, koska parhaillaan (23:05) 
on pohj. lentokentällä +29ºC 

 
 Olemme yli viisi vuotta odotelleet että Puertoon tulee ruokapaikka josta saa kunnol-

lista valkosipuliruokaa. Odotus on kuitenkin ollut turhaa. 
    En nyt tarkoita ruokapaikkoja joiden listalla lukee jonkun ruoan kohdalla "valkosi-

puli". Tarkoitan paikkaa jossa jo sisälle mennessä tuoksuu valkosipuli. Tällainen 
paikka oli aikanaan (vuosia vuosia sitten) Inglesin rannassa. Kun tuli hiekkarannalta 
kohti portaita, niin valkosipulikana tuoksui jo 20-30 metrin päähän. Harmi vaan että 
sekin paikka muuttui aikoja sitten jo juottolaksi. 

 
 E. Kurki kirjoitti aikanaan sivuillaan että, vaikka ruokapaikan nimikyltissä lukee PIZE-

RIA, niin se ei tarkoita että sieltä saa hyviä pizzoja, vaan se tarkoittaa että siellä on 
pizzoja ruokalistalla. 

    Sama asian voisi soveltaa valkosipuliin. Vaikka olemme tilatessa tahtoneet, että 
mucho ajo, tai muchisimo ajo, ja se on tilaukseen merkitty, niin valosipuli näkyy suurin 
piirtein vain laskussa. Eilen jouduimme käyttämään jälleen kovasti mielikuvitusta, 
jotta saimme Compostelanan pizzasta esille valkosipulin tuoksua. 

    Asiaan saattaa hieman vaikuttaa se, että käytämme lähes päivittäin valkosipulia 
jossain muodossa, joten 2-3 valkosipulin kynttä on sama kun ei mitään. Määrää on 
hiljalleen nostettava, jotta makua olisi edes hieman havaittavissa. Olemmekin mietti-
neen, että onko olemassa rajaa siinä asiassa, että kuina paljon valkosipulia voi ruo-
kaan laittaa. 

 
 
Syyskuu 2010 
 
2.09.10 Tämänpäiväisellä kaupunkikierroksella huomasimme että vuosia Avda. Venezuelalla 

kadulla, Compostelanan yläpuolella sijaitsevan asunnon katolla olleet romut oli pois-
tettu. Niistä oli paikallis-TV:ssä ohjelmaa pari vuotta sitten. Ihmeen kauan ne siellä 
sai olla. Loppuajasta näytti että ne vaan lisääntyi. 

 
7.9.10 Kohta tulee kuluneeksi 8 kuukautta siitä, kun Calle de Zamoran remontti alkoi. 

12.1.2010 aidattiin Plaza Constitucionista puolet työmaan varikkoalueeksi. 
    Katua on kaivettu ja katua on peitetty. Tätä on tehty moneen kertaa, ja mitään val-

miin näköistä ei ole tullut. Nyt on kivipintaa n. 100 metrin matkalla, mutta sekään ei 
ole kokonaan valmis. Lähes puolet on vielä hiekalla.    Tenerife News kirjoitti että työ 
on myöhässä 4 kuukautta, ja valmistunee ehkä jouluun mennessä. 

    Tämä on työmaa jossa ei ole ollut "työmaantaulua", jossa kerrotaan remontti, sen 
kestoaika ja milloin sen pitäisi olla valmis. Ehkä he ovat huomanneet että sitä ei kan-
nata laittaa, sillä ohikulkijat näkee siitä helposti miten paljon työ on aikataulustaan 
myöhässä. Kun tekivät porrasremonttia tuohon Belairin uima-altaan taakse, niin jou-
tuivat kahteen kertaan muuttamaan kyltistä vuosilukua, sillä se työ myöhästyi yli vuo-
den. Toivottavasti se valmistuu ensi kevääseen mennessä, että karnevaalit voi pa-
lauttaa entiselle reitille, eikä niitä tarvitse lopettaa puolimatkaan. 

 
 Baareilla ja kahviloilla on nyt kova kilpailu asiakkaista. Tarjouksia, joilla asiakkaita 

houkutellaan on monenlaisia. Caña y tapa 1€ toisessa paikassa sama 1,5€. Joku 
tarjoaa: aamupala ja kahvia 2€ "Jorman baarin" nykyinen omistaja ei mainosta, eikä 
kilpaile hinnoilla. Siinä paikassa ei ole muita hintoja näkyvillä, kun tapas hinnat. 

  
 Vaikka "suomibaarit" vähenee, niin suomalaista yrittäjyyttä on kuitenkin Puertoon tu-

lossa lisää.  



 
 Kirsi Saastamoinen avaa Kirsi´s Sport Massage nimisen hierontapaikan lokakuun 1 

päivä osoitteessa; Edificio Llano de Maja, Local 7, Avenida Blas Perez Gonzalez nro 
1, 38400 Puerto de la Cruz http://www.retket.info/puerto/hieronta_kirsi.htm 

 
8.9.10 Teno Altossa Sirkun, Eskon Yaniran ja Manun kanssa katsastelemassa hieman ta-

saisempia maastoja. Tarkoituksena on löytää tasaisempia polkuja. Minulta on kyselty 
polkuvaihtoehtoja, joissa nousut ja laskut olisi mahdollisimman pieniä. Olemme käy-
neet kaksi kertaa Teno Altossa kiertelemässä ja kartoittamassa maastoja. Vielä vaatii 
yhden kerran ja sillä reissulla yhdistetään molempien matkojen hyvät osuudet, ja kat-
sotaan mitä saadaan aikaan. 

 
 Yanira ja Manu kertoivat lomailleensa 5 kuukautta, ja sanoivat että on aika avata uusi 

baari Puerto de la Cruziin. He avaavat Lokakuun alussa Gallinero nimisen paikan 
lähelle Aptos. Bahia Playaa. 

 
16.9.10 Olimme kartoittamassa uutta retkireittiä Las Raisesin metsissä. Reilun 9 km reitin 

tutkimiseen jouduimme kävelemään yli 12 km. Kartat ko. alueelta on todella puutteel-
liset. Jokainen tie tai polku joka poikkesi suunnitellulta reitiltä pitää käydä kävele-
mässä, ja tutkittava mihin se mahdollisesti päättyy. Vihreillä merkeillä merkittyä pol-
kua (LR) kuljimme kimometrin, kun ei ollut viittaa tai kylttiä joka olisi polun loppupai-
kan kertonut.  

    Lopputuloksena löysimme n. 9 km reitin joka on mäntymetsikössä, ja korkeuseroa 
on n. 350 metriä. 

 
18.9.10 Oli jälleen kirpputoripäivä, ja pieni kaupunkikierros. Kirpputorielämä oli vilkastunut 

huomattavasti, kesän hiljaisista ajoista. 
 
 Baareja avautuu ja sulkeutuu tasaiseen tahtiin. Nyt kuitenkin avautumisia on ollut 

enemmän havaittavissa, koska varsinainen lomakausi saarilla lähenee, ja yrityshalua 
täällä joillakin tuntuu riittävän. 

 
    Yksi uusi mielenkiintoinen baari EL POLVORIN on avattu hautausmaan läheisyy-

teen. Itse baarirakennus on pieni, ja siellä oli sisällä vain keittiö, ja pieni tiski ilman 
istumapaikkoja. Kaikki istumapaikat oli ulkona. Hinnat oli heti hyvin näkyvillä, ja hin-
tataso oli kohdallaan.  

 
    Olemme kesän odotelleet Jorman baarin uuden omistajan laittavan hinnat näkyviin, 

koska suomalaisena olemme tottunut siihen että tilatessa jo tietää, mitä tilaamani 
tuote maksaa. Odottelu on ollut turhaa, joten emme ole siinä baarissa käyneet. 

  
 Perdomo kadun ja Calle Mequinez kadun risteyksessä (Bar Cafeteria El Muellen vie-

ressä) oleva Pizza paikka on lopetettu, ja tiloihin on tulossa jokin uusi paikka, sillä 
tänään siellä siivottiin hyllyjä tiskiä. 

 
 
22.9.10 Vesisadetta. 
    Tänään oli meille tämän kesän ensimmäinen vesisade. Sade jolloin vettä tuli ilta 

yhdeksään mennessä yli 30mm. On ollut päiviä, jolloin on "tihnustanut" vettä juuri ja 
juuri sen verran että on huomannut sen vesisateeksi. Kyllä me tätä olemme odotta-
neetkin. 

 
23.9.10 Kaupungin puutarhureilla ja talojen "tuunaajilla" kova vauhti päällä. Calle de 

Mequinez kadulla oli ainakin 15 miestä levittelemässä tasoitetta talojen seiniin. 



Maalaajat olivat omalla ryhmällään maalaamassa tasoitettuja seiniä. Tasoittelivat ja 
luultavasti myös maalaavat seinät talosta joka on aivan hajoamispisteessä. Kai se 
on jonkun tärkeän ihmisen asunto joskus aikanaan ollut, joten sitä ei luultavasti saa 
hajottaa. 

 
 Kun on turistikauden alkuun aikaa viikko, niin täällä aloitettiin vielä muutama uusi 

katuremontti. Osa on remontissa jalkakäytävien kohdalta, ja osa ajotien kohdalta. 
Osa keskustan kävelykaduista on otettu autoilijoiden käyttöön, kun Liikenne San Tel-
mon kohdalla katkaistiin katuremontin johdosta.  

 
 Sekaisin oleva autoliikenne kaupungissa ei ole ongelma paikallisille, eikä henkilöille 

joille kaupunki on tuttu. Mutta, kun lomailija tulee, vuokraa auton ja laittaa kotoa tuo-
dun navigaattorin tuulilasiin, ja lähtee liikkeelle sen opastamana, niin silloin ongelmia 
saattaa ilmaantua. Tänään sadepäivän jälkeen on ollut pilvistä, mutta lämpötila 28,5 
astetta.  

 
25.9.10 Kirjatun kirjeen hakeminen Postista. Tributaria (verotoimisto) ilmoitti että minun veron 

maksuni on myöhästynyt 15 päivää, ja että siitä pitää maksaa myöhästymiskorkoa. 
 
27.9.10 Olen maksanut veroni ajallaan, toukokuussa. Caja Canarian "ryssi" jotenkin sen mak-

sun, ja se velotettiin korjattuna vasta heinäkuun 15 päivä. Minulle ilmoitettiin silloin 
että se on pankin virhe, ja he hoitavat sen, eikä minulle tule siitä mitään kustannuksia. 

 
 Tänään kuitenkin juoksin ensin pankkiin ja sitten verotoimistoon. Tämä on sitä Caja 

Canarian lupaamaa "me hoidamme asian" palvelua. Pankissa eivät oikein osanneet 
selittää tämän päivästä paperia, ja meillekin se selvisi vasta verotoimistossa. 

 
 Kyseessä oli valituskaavake, jolla minä joko hyväksyn se minulle määrätyn lisämak-

sun, tai sitten kiellän sen. Kun on oppinut tunteman tämän maan byrokratian, niin oli 
viisaampi hyväksyä se sellaisenaan. Olihan veroni mennyt verotoimiston tilille 15 pv. 
myöhässä.  

    Lisäksi siihen oli laitettu "porkkana" että kun hyväksyy, ja maksaa sen heti, niin saa 
25% alennuksen. Porkkana ei vaikuttanut mitenkään valintaan, sillä kun valitus on 
käsitelty, ja viivästysmaksu vahvistettu, niin taas juostaan pankkiin. Silloin viedään 
se lopullinen maksumääräys (lasku) sinne, sillä tänään Pankki kyllä lupasivat sen 
maksaa, kunhan maksukuitti aikanaan tulee. 

    Sitä en tiedä, että miten he korvaavat tulkin joka on asiaani tähän mennessä jo 
kahdesti hoitanut. Sekin on pankin virheestä minulle aiheutunut kulu, joita ei pankin 
ilmoituksen mukaan heidän tekemästään virheestä minulle pitänyt tulla. 

 
 Täällä ei ole yhtenäistä tietokoneverkko eri viranomaisten kesken, vaan jokaisella on 

omat tietokantansa, ja rekisterinsä. Kun vielä eri virastot on ripoteltu ympäri kaupun-
kia, niin juoksemista riittää. Lisäksi verotoimisto on niin köyhä, että niillä ei ole edes 
kopiokonetta, joten tarvittavat valokopiot pitää välillä käydä juoksemassa kaupun-
gilta, ja takaisin virastoon jonottamaan. Oli virhe itse aiheutettu, tai jonkun viraston 
aiheuttama, niin asianomainen joutuu aina sen itse hoitamaan. 

 
 Kun saimme ajokorttiasian hoidetuksi pari vuotta sitten, niin kuvittelimme että nyt se 

virastoissa juokseminen loppui. Aina vain tulee uusia asioita, joiden perässä on vaan 
juostava. Se niissä hieman harmittaa, että ne ei ole itse aiheutettuja. Kyllä yksi kun-
nollinen virastoseikkailu Bollullon retken korvaa. 

 



28.9.10 Santa Cruzissa hakemassa Teiden lupia. Enää ei tarvitse kirjoitella nimiä papereihin, 
vaan luvan nouto tapahtui kokonaan tietokoneella. Lupatoimiston pöydälle oli laitettu 
tietokone, jolla luvan haku toimitettiin. 

    Asiointikielen voi valita mieleisekseen. Ensin valittiin päivä, ja lähtijöiden luku-
määrä. Sitten oli vuorossa kelloaika. Kun kone oli tarkastanut, että ko. päivälle ja 
ajalle on tarvittava määrä paikkoja, niin sitten aukesi lista johon kirjoitetaan osallistu-
jien nimet. Kun kaikki oli kohdallaan niin vielä piti hyväksyä Teidelle kiipeämiseen 
olevat ohjeen, jonka jälkeen se tulostetaan. 

    Kun huipulle kiipeää, niin kaikilla tulee olla passit mukana. Tänään saimme varmis-
tuksen Manun ja Yaniran uuden baarin avautumisesta. Se avaa ovensa su. 10.10.10. 
Silloin saamme Puertoon edes yhden Suomibaarin. 

 
29.9.10 Yleislakkopäivä. Kaupungin monet baarit/ruokapaikat on suljettu. Lähibaareista La 

Guagua ja La Ñamera oli suljettu. Myös vihanneskauppa joka on La Guagua:n vie-
ressä, oli kiinni. 

    Calle Iriartella  portaiden alapuolella La Ratonera (ei ole ollut auki koko kesänä), ja 
sen viereinen baari olivat kiinni. Maga oli suljettu. Calle Blancon ruokapaikat oli myös 
kiinni. Charcolla oli auki vain Track. Cafe Paris kiinni. Avda. de la Familia Betancourt 
y Molina kadulla vain muutama kahvila auki. 

    Bussi liikenne on lähes kokonaan hiljentynyt. Takseja jonkin verran kulkee. Iltapäi-
vällä näimme muutaman bussin kulkevan Santan suuntaan Carretera del Botanicoa 
pitkin.  

 
 
Lokakuu 2010 
 
1.10.10 Manun on ilmoittanut avauspäivänsä muutoksesta. Uusi päivä on pe. 8.10.10. 
  
 Guagua:ssa on nyt suomalaisia työntekijöitä. Kokki ja tarjoilija. 
      
4.10.10 Manu ja Yanira pitävät uuden baarinsa avajaisbileet pe. 8.10.10 klo. 18:00 
 
 Paikka on Avenida Alfonso Carrillo No 1 Playa Jardin 
 
8.10.10 Manu ja Yanira avasivat uuden baarinsa oikein näyttävästi. Baarissa on ulkotilat ja 

kattoterassi. Alakerrassa (katoksen alla) on n. 30 paikkaa. Ulkopaikkoja n. 20. Sisällä 
on pari pöytää, ja kattoterassilla 28 paikkaa. Kaikkiaan noin 90 paikkaa, ja kaikki 
paikat oli avajaispäivänä käytössä. 

 
 Avajaisissa talo tarjosi pientä "huikupalaa", sekä juomista. paikanpäällä kävi illan ai-

kana hieman yli sata suomalista. 
 
9.10.10 Kävimme testaamassa Manun ruokalistaa. Ruokalistalta löytyy seuraavaa: Pientä 

naposteltavaa, Kana, liha ja kala, sekä salaatteja. 
 
 Me valitsimme listalta savulohta, jota täällä "Puertossa" ei muista ruokapaikoista saa. 

Harvinaisena herkkuna savukala maistui todella hyvälle. Oliiviöljyssä hukutettu ruoka 
on nyt saatu todella kovan kilpailijan. Meille savustetusta ruoasta, varsinkin lohesta 
taitaa tulla viikoittainen ruoka. 

 
 Listalla on myös savustettua kanaa, joka on maustettu chilillä, tai valkosipulilla. Se 

on seuraavana meidän listallamme. 
 



13.10.10 Hammaslääkärissä. Nyt piti operoida sen verran paljon, että puudutus oli paikallaan. 
Operointi kesti yli puoli tuntia, muutaman tikin. Nyt sitten ollaan lääkekuurilla, ja ylä-
leuka tunnottomana (ainakin jonkin aikaa). 

 
 Ajankulu on järjestetty. Pieni kipu joka ilmaantuu puudutuksen loputtua unohtuu kir-

jan parissa. Nyt on menossa Juoppohullun päiväkirja.  
 
 Calle de Zamora valmistuu pikkuhiljaa, ainakin Plaza Constitucionin puoleisesta 

päästä. Viimeviikolla kuulin että katu tulee jäämään kävelykaduksi. Yhtään autotonta 
kävelykatua ei vielä ole Puertosta löytynyt.  

 
 Kaivosmiesten pelastaminen Chilessä oli päivän puheenaihe, mutta myös seuraavan 

kirjoituksen löysin. 
 ILTALEHTI oli 12.10.2010 
  
 Siipikarja, kyyhkyt ja riikinkukot täytyy pian rekisteröidä 
    Siipikarjan, viesti-, näyttely- ja koristekyyhkyjen sekä riikinkukkojen pitäminen pitää 

ilmoittaa rekisteriin viimeistään loppukeväällä, maa- ja metsätalousministeriöstä ker-
rotaan. 

    Uusi rekisteröintiasetus tulee voimaan marraskuun alussa, ja rekisteriin linnut pitää 
ilmoittaa huhtikuun loppuun mennessä. Rekisteröinnin avulla halutaan estää esimer-
kiksi lintuinfluenssan ja newcastlentaudin leviämistä. Asetus helpottaa ministeriön 
mukaan myös ihmisille ja eläimille yhteisten tautien, kuten salmonellan, valvomista. 
Ilmoitus rekisteriin pitää tehdä yhdestäkin linnusta. 

 
 Jos tämä on EU direktiivien mukainen määräys, niin Belairin kukoilla ja kanoilla on 

toivoa. Tähän mennessä niiden omistajasta "ei ole ollut tietoa", joten siivekkäät elikot 
ovat joutuneet elämään "villikanojen" elämää Belairin puutarhassa. Edes taloyhtiön 
työntekijät eivät "kuulemma tiedä" kuka kukot ja kanat omistaa, mutta puolustaa niitä 
viimeiseen saakka. 

    Nyt on direktiivit tulossa apuun ja elikot saavat virallisen omistajan, ja myös taloyh-
tiön henkilökunta saattaa päästä tiedosta osalliseksi. Pitää vain palkata ympärivuo-
rokautinen rekisteriin kirjaaja, sillä siihen vauhtiin kanat ja kukot lisääntyy. 

    Ennen kun tieto uudesta direktiivistä saarelle sotuveneellä tulee, saattaa vierähtää 
jokunen tovi, mutta toivossa on hyvä elää.  

 
16.10.10 Alaleuan turvotus on jo laskenut siihen malliin että läksin hakemaan apteekista lisää 

"doppia". Minulle kirjoitettiin 13.10. resepti, jossa luki selvällä espanjan kielellä, että 
kaksi tablettia kolmesti päivässä, 7 päivän ajan. Tekee yhteensä 42 kapselia. Ap-
teekkari kuitenkin antoi laatikon jossa on 20 kapselia, ja sanoi. Yksi tabletti kolmesti 
päivässä, vaikka hänellä oli kädessään resepti, joka kertoi muuta. Hyvä puoli täällä 
on että  resepti jäi minulle, joten menin uudelleen toiseen apteekkiin ja hain uuden 
paketin. Hieman erilainen paketti kun aikaisempi, mutta sama vaikuttava aine. 

 
 Apteekkiin kiersin Calle Hoyan ja San Telmon kautta, sillä en ollut ehtinyt käymään 

siellä moneen päivään. Yllätys yllätys. San Telmon näköalatasanne oli revitty auki, 
vaikka se joitakin viikkoja sitten "avattiin". En tiedä mikä putki tai kaapeli sieltä on 
unohtunut. Saattaa olla vesivuotokin alakerran ravintolaa. En tiedä. Eipä taida olla 
montaakaan Projektia, joka olisi kerralla tullut kuntoon. Näköalatasanteen viereinen 
katu ja risteys on vieläkin melkoisessa vaiheessa, ja valmistumisesta ei mitään aa-
vistusta. 

 



19.10.10 Eilen illalla lämminvesivaraaja lakkasi toimimasta. Täällä se ei ole niin suuri hätä, kun 
suomessa, sillä kylmävesi on reilusti plussan puolella, eli siinäkin voi suihkun ottaa. 
Monella uima-altaalla on vain "kylmä suihku". 

 
 Uusi varaaja löytyi Leroy Merlinistä La Lagunasta. Kävin ensin katsomassa varaajia 

La Orotavan Leroy Merlinistä, mutta siellä näytillä olevat varaajat oli vanhaa mallia, 
ja myyjä ei osannut sanoa, millaisia laatikoissa olevat varaajat on. Varaajan tehoina 
ilmoitettiin 2X800W, mutta malli kappaleessa ei olut 1/1-1/2 kytkintä, eli että voisin 
itse valita millä teholla vettä lämmitämme. Kävin netistä katsomassa tehtaan sivuilta, 
että uudessa mallissa vaihtokytkin on. Ajoimme La Lagunan Leroy Merliniin. Siellä 
oli näytillä uusi malli, jossa kytkin oli, ja myyjä tiesi kertoa että kaikki sen malliset 
varaajat on valintakytkimellä varustettuja. 

    Valintakytkin on meille tärkeä, sillä asunnossa on yksivaihe järjestelmä, ja pää va-
roke on 16A, joten 1600W varaaja vie puolet meidän sähkökuormituksesta. Jos sii-
hen käynnistää pyykinpesukoneen, niin 16 A on käytössä, ja silloin pimenee koko 
kämppä. Kun vesivaraaja on 800W:n teholla meillä on reservissä muutama amp-
peeri. 

 
27.10.10 Kaiken muun kiireen keskellä olen käynyt hammaslääkärissä. Hammaslääkärissä 

käynti tuottaa lähes aina ylimääräisen huilauspäivän, jolloin ei ole voinut juurikaan 
muuta, kun rauhallista käveleskelyä kaupungilla. 

  
 Nyt alkaa kiireimmät menot olla jo takana, ja on aika valmistautua vuoden "ensim-

mäiseen" Teiden retkeen. Jokunen pienempi retki on jo mahtunut syksyn ohjelmaan, 
mutta ensikuussa alkaa vuoristossa kulkeminen jo olemaan jokaviikkoista toimintaa. 

 
 Lämpötila on tänään ollut korkea, ja samanlaista on povattu myös huomiselle, joten 

vettä energiajuomaa ja aurinko voidetta on pakattava reppuun riittävästi.  
 
28.10.10 Kiipesimme Teidelle. Lupa oli hankittu jokaiselle kiipeilijälle. Nousu maantieltä ylä-

asemalle, ja ilman lämpötila verotti kuitenkin kiipeilijöiden voimia, sen verran että lu-
van sallimalle osuudelle lähti vain kaksi kiipeilijää.  

 
29.10.10 La Orotavassa juhlimassa ystävämme 60 vuotis-päivää. Juhlat oli järjestetty La Oro-

tava keskustan tuntumassa, Calle Colegiolla sijaitsevan rakennuksen puutarhassa. 
 
30.10.10 Sivuston kävijälaskuri 31.10.2010.  Gracias! Kun on kauan juossut valkosipuliruoan 

perään, ja joka kerta on jäänyt hieman huonot fiilikset, kun sitä valkosipulia ei loppu-
jen lopuksi ollut riittävästi, vaikka tilatessa luvataan ja lähes vannotaan, että sitä tu-
lee. 

 
 Tänään kaikki kuittaantui, sillä olimme saaneet illaksi kutsun valkosipulibileisiin. 

Kaikki ruoka, alkupalasta jälkiruokaan sisälsi enemmän tai vähemmän valkosipulia. 
Ruoan valmistusvaiheessa tuli keittiöstä valkosipulin tuoksu, joka jatkuvasti veti puo-
leensa, ja uunin lasiluukusta piti käydä kypsymisastetta arvioimassa. 

 
31.10.10 Kalasatamassa kiertelimme käsityön myynti-näyttelyä. Käsityö tekijöitä useista eri 

espanjankielisistä maista esitteli ja kauppasi tuotteitaan. 
 
 Hautausmaalla kävimme katselemassa ja kuvailemassa kun valmistautuminen vai-

najienpäivään oli täydessä vauhdissa. Kukkia kannettiin laatikoittain ja sylittäin valta-
via määriä. Huomenna uudelleen, kunhan kaikki ovat kukkansa vieneet. Kaupunki 
on ruuhkaantunut pahasti. "Halloween" ilta ja kaikki on kaupungilla yhtä aikaa. Autoja 
on enemmän mitä kaduille sopii, sillä jokaisen pitää päästä lähemmäs kun muut. 



Kävimme illalla "Manulla" syömässä hyvät salaattiannokset. Syönnin aikana ambu-
lanssi ajoi vauhdilla rantaan pillit vinkuen. Ennen kun olimme lopettaneet syömisen, 
niin joku tiesi baarissa kertoa Manulle, että joku mies oli hukkunut rannassa. 

 
 
Marraskuu 2010 
 
1.11.10 Olen lisännyt sivuilleni linkin, jossa voi ilmoittaa Puerto de la Cruzissa tai muualla 

Teneriffalla asunnossaan olevasta tarpeettomasta tavarasta, tai esineestä, josta ha-
luaa luopua tilan puutteesta johtuen, tai muuten vaan ei enää tarvitse sitä. 

 - Minä en osallistu millään tavalla tavaran välittämiseen, tai myyntiin. 
 - Ainoastaan tarjoa tämän kanavan halukkaiden käyttöön. 
 
 Vainajienpäivä ja hautausmaa koristeltu kukkasin. 
    
3.11.10 Teno Altossa. Lähes aina on polulla tullut vastaa muutamia vuohia, mutta nyt oli met-

säpolulla n. sadan yksilön lauma, jota johdatteli paimen yhden pienen koiran avusta-
mana.   

 
5.11.10 Esperanzassa kävimme katsomassa Francon monumenttia. Kivipatsas rapistuu ja 

mureneen vauhdilla. Uutta maalia ilmestyy murenevaan pintaan joka vierailukertojen 
välillä. 

    Esperanzasta ajoimme ylös vuoristoon, josta Santiago del Teiden, Mascan ja Bue-
navista del Norten kautta Puertoon. kierrokselle tuli pituutta n. 200 km ja aikaa kului 
koko päivä. 

  
 Illalla kävin valokuvaamassa tanssiorkesteri Cideriä. Kuvat on omien sivujeni Scan-

dic sivustoa varten. Heikkovalovoimainen objektiivi ja hämärä valaistus ei salli kovin 
tarkkojen kuvien ottamista. Valotus aika on 0,5 sekunnin luokkaa, joten liike tulee 
aina kuvassa näkymään. Salamavalo vie kuvasta tunnelman, joten sen käyttö on pois 
suljettu.  

 
9.11.10 Veronmaksu asiani on tänään saanut jonkinlaisen päätöksen. Maksulappuni tuli eilen 

ja tänään kiikutin sen pankkiin. Siellä maksu suoritettiin siten että maksaja olen minä, 
mutta veloitus piti tapahtua pankin tililtä. Tiliote pitää tarkistaa parin päivän kuluttua, 
jolloin saan varmuuden että kaikki on mennyt siten kun piti. Ainut asia joka ei mennyt 
oikein on se että tulkin kulut jäi minun maksettavaksi, vaikka minulle ei pitänyt koitua 
minkäänlaisia kuluja pankin virheestä. Calle de Zamoran remontti edistyy hitaasti 
mutta varmasti. Tänään oli puiden istutusaika. Kahta puolta katua istutettiin 1,5 met-
rin mittaisia puun taimia. En tiedä millainen on niiden kasvuvauhti, mutta muutaman 
vuoden jälkeen ne varmaan ottaa talojen seiniin kiinni. Niin lähellä ne on seinää. Av 
del Aquilary y Quesada kuja on puutarhureiden työkenttänä. Palmupuita karsitaan, 
ja siistitään. Puolet kujasta on suljettu työn ajaksi. Edf. Laureliin on kovaa vauhtia 
valmistumassa kauan odotettu kauppa. Kylmätiskejä oli tänään parkkipaikalla kontil-
linen ja sitä oli tyhjentämässä 4-5 miestä kahden trukin avustamana. Monen vuoden 
"katoamistemppu" jatkuu edelleen. Olen kantanut retkilappujani hotelleihin nipputol-
kulla. Aina seuraavana aamuna Tenerife Vings hotellista on kaikki laput kadonneet. 
Laita niitä pöydälle, ja nastoilla seinälle, mutta ei mikään auta. Lappujen esillepanoon 
on kuitenkin hotellin lupa. Myös muutaman muunkin suomalaisen laput katoaa ou-
dosti, ei kuitenkaan kaikki. Parador - Guajara - Paisaje Lunar - Parador reitti on suun-
nitelmissa torstaille (11.11.10) Reitillä on pituutta yli 15 km. Kokonaisnousua ja -las-
kua on 1100M. Profiili on ajankohtaisissa kuvissa. Reitille lähtö ajoitetaan aikaiseen 
aamuun, eli ylhäällä (hotellin parkkipaikalla) tulee olla kun aurinko alkaa valaise-
maan. Kaikki aamun valoisa aika tulee käyttää hyväksi, jolloin ylimääräiset valoisat 



tunnit saadaan iltaan, jos matkalla tulee tarvetta hidastaa vauhtia. Kiertoaika reitille 
on n. 8-10 tuntia. Myös kuvien ottaminen ja maisemien katselu vie oman aikansa. 

 
11.11.10 Gujara - Paisaje Lunar.   Klo. 6:30 kaikki oli autossa ja läksimme ajamaan kohti Pa-

rador hotellin parkkipaikkaa, jonne ajoaikaa on tiedossa hieman toista tuntia. Saa-
puessamme Teiden maisemiin pääsimme näkemään kun auringon ensisäteet alkoi 
paistamaan Teiden huippuun. 

 
 Parkkipaikalle saavuimme hieman puoli kahdeksan jälkeen. Olimme korkeudessa 

2160 ja aloitimme nousun kohti Guajaran huippua (2717M) 7:45 Aurinko nousee 
Guajaran takaa joten saimme alkumatkan kiivetä varjoista rinnettä. Tuuli oli aika na-
vakka, joten kunnollinen vaatetus oli tarpeen. 

 
 Guajaran huipulle saavuimme 10:15. Olimme käyttäneet nousuun aikaa 2,5 t. Parin-

kymmenen minuutin tauon jälkeen (10:40) aloitimme laskeutumisen kohti Paisaje Lu-
naria (1926M). Laskeutumista on 790 metriä, joten oli paikallaan tarkastaa kengän 
nauhojen tiukkuus. Maisemat vaihtui ja aikaa kului. Tuuli puhalteli puuskittain.  

    13:01 saavuimme "lunarin" maisemiin. Kun olimme laskeutuneet satoja metrejä 
alemmas, ei tuuli päässyt puhaltamaan niin voimakkaasti kun ylempänä, joten pys-
tyimme riisumaan tuulitakit ja pitkähihaiset puserot pois. 

 
 Jälleen pieni eväs ja kuvaustauko, ja valmistautuminen seuraavaan osuuteen joka 

on nousuvoittoinen (n. 500M).  
    Matkan aloitimme kevyemmässä vaatetuksessa, ja 23 asteen lämpötilassa. Paluu-

reittimme mutkittelee Guajaran länsireunaa. Maisemat ja maasto vaihtelee, mutta 
joka askeleella ylöspäin. Paluumatkan korkeimpaan pisteeseen saavuimme 15:34 
josta viimeinen 2,1 km osuus on pelkkää laskeutumista kraateria kiertävälle tielle. 
Hotellin parkkipaikalle saavuimme 16:30  

    Ei helppo, mutta hieno reitti. GPS laitteen mukaan olimme kulkeneet 15,6 kilomet-
riä. Käyttäneet siihen aikaa 8 t 46 min keskinopeuden ollessa 2km/h. 

 
14.11.10 Suomikerhon ja seurakunnan yhteiset myyjäiset alkoi 12:00 ja Belairin kaaressa. Vä-

keä oli runsaasti paikalla. Kahvi, pulla ja erilaiset leivonnaiset kävi hyvin kapaksi. 
Myyjäisten lopuksi oli vielä pieni huutokauppa, jossa vielä myymättä jääneille tava-
roille saatiin uudet omistajat. 

 Anne-Mari Haireche vaihtoi hierontapisteen paikkaa. Uusi hierontapiste avautuu 
15.11.10 Calle Esquivel kadulle. Tänään 14.11.10 paikassa oli avajaiset.  

 
16.11.10 Mascassa. Tänään oli barrancossa "tungosta" Meidän edellä lähti alas yksi ryhmä, 

johon kuului jotain 7-8 henkilöä. Seuraavana menimme me. Myös meidän perään 
lähti ryhmä johon kuului liki parikymmentä retkeilijää. 

 
 Sää oli aurinkoinen ja lämmin, mutta suoranaista paistetta barrancoon ei menomat-

kalla ollut, joten paras mahdollinen retkeilysää. Kuvia (12) 
 
 Rantaan laskeutumiseen kului aikaa 3 tuntia. Puolentunnin evästauon jälkeen aloi-

timme nousun takaisin Mascan kylään. Nousuun käytimme aikaa hieman yli 3 tuntia. 
Palatessa kävimme tutkailemassa barrancossa olevaa vanhaa höyrymoottoria. Pa-
luumatkalla oli barrancossa varsinainen ruuhka. Vastaan tuli 3 ryhmää, ja jokaiseen 
ryhmään kuului kolmisen kymmentä retkeilijää. Yhden pariskunnan naispuolisen ret-
keilijän hattumuoti oli mielenkiintoinen, mutta ei retkillä ennenkään olla vaatteilla 
brassailtu. 

 



 MANU on ilmoittanut, että CALLINERO on nyt auki myös tiistaisin, eli kaikkina viikon 
päivinä. 

 
17.11.10 Belitopessa "siivoamassa" tietokonetta. Tieremontit on juuri Pez Azulin kohdalla (Te-

xaco - Casablanca) kohdalla. Liikenne yksisuuntainen ylös La Pazin suuntaan. Tie-
remontti kuva (1) otettu Texacon pihasta La Pazin suuntaan ja kukkakuvat (2) Pez 
Azulin pihasta. 

 
 Muutamana päivänä olen katsellut Visanta:n ikkunassa sanelukonetta SONY ICD-

B600. Se on laitettu tarjoukseen. Lähtöhinta on ollut 74 € ja nyt siitä pyydetään 54 €. 
parina päivänä mietin että pitäisi joskus katsella netistä mitä sama laite maksaa suo-
messa. 
 

 Tänään sen sitten viimeinkin muistin, ja kurkkasin nettiin. Olin hieman yllättynyt. Olen 
kyllä aina kuullut että Visanta on kallis kauppa, mutta että näin kallis. 

 
 Jos joku välttämättä sanelukoneen haluaa lomalleen, muistiin merkitsemistä varten, 

niin se kannattaa hankkia jo suomesta, sillä Pixmaniasta saa samalla rahalla melkein 
kaksi laitetta.Eikä tämä ole ainut laite. Tämä yksi pieni laite kertoo osaltaan sen, että 
mikä on hinta ero suomen ja teneriffan välillä, ja mihin suuntaan etu on.  

 
18.11.10 Chamorcan I kierros. Sää suosi meitä hienosti, joten vietimme maastossa hieman 

normaalia enemmän aikaa. Eväs-, juoma, ja kuvaustauot mukaan lukien käytimme 
reittiin aikaa hieman yli 6 tuntia. 

 
 Samalla kierroksella yksi kätkön kuittaus. Tagananan näköalapaikan kätköä yritimme 

löytää viiden henkilön voimin. Kun kyseessä on nanokätkö, niin etsimme todella 
pientä purkkia. Vinkkikuvien perusteella purkki on peukalon paksuinen ja 3 sentin 
pituinen. Me emme kuitenkaan kätköä löytäneet, vaikka tutkimme perusteellisesti il-
moitetun paikan.  

    Kotona uusi vinkkikuvien tarkastus tuotti päätöksen, että sen on joku ulkopuolinen 
löytänyt ja ja vienyt mennessään. Olimme tarkastaneet myös paikan jossa kätkön piti 
spoiler kuvan mukaan olla. 

 
 Jos kätkö laitetaan liian vilkkaaseen paikkaan, niin katoamisvaara on aina olemassa. 

Hieman on jonkinlaista "laiskuutta", kun kätkön noin vilkkaaseen paikkaan laittaa. Se 
pitäisi viedä hieman syrjään vilkkaasta paikasta, jolloin sen säilyminen olisi paljon 
varmempaa.  

    Olemme käyneet kätköllä, (Punta Prava/Playa Jardin) jossa edellinen löytäjä joutui 
odottamaan yli puoli tuntia että pääsi viemään kätkörasian takaisin, koska kätkön 
kuittauksen aikana viereiselle puiston penkille oli tullut istumaan pari paikallista eväitä 
syömään. Myös Jardin Botanico kätkö on mielestäni liian vilkkaassa paikassa. 

    Jos perusteluna olisi esim. se, että kätkön huoltaminen on helppoa, kun sen voi 
tehdä autolla, niin tämmöisten kätköjen etsimisellä ei yleensäkään ole kenellekään 
minkäänlaista liikunnallista vaikutusta. Täydellisiä vastakohtia näille ns. "rollaattori-
kätköille" on esim. Paisaje Lunarin ja Talaveran kätköt. Niiden molempien kuittaus-
retkeen pitää varata eväät, 3-4 litraa juomista, ja 8-9 tuntia aikaa. 

 
 Mascan reitillä näin senkin ihmeen, että muuan retkeilijä tuli barrancoa alas Rocks 

muovi kengissä. En tiedä miten tärkeinä hän omia jalkojaan pitää. Minulle jalat on 
keväisen nilkan nyrjähtämisen jälkeen tullut entistä tärkeimmiksi, ja niiden kunnossa 
pysymiseen olen alkanut satsaamaan entistä enemmän. 

 



 Itse pystyn eniten asiaan vaikuttamaan satsaamalla hyviin kenkiin, ja liikkumalla pal-
jon. Olenkin kevään haaverin (nilkan nyrjähdys) jälkeen siirtynyt korkeampivartisiin 
vaelluskenkiin. Lihaksistosta huolehtiminen myös erittäin tärkeää. Syön päivittäin 
Calsium/magnesiun kapseleita. Niillä pyrin ennalta ehkäisemään suonen vedot, ja 
krampit. 

 
 Hieronta kuuluu myös ennaltaehkäisevään hoitooni, mutta siinä asiassa minä kään-

nyn tarvittaessa Kirsi's Sport Massagen, ja Kirsin puoleen. 
  
 Ajankohtaisissa kuvissa Chamorcan kuvat tältä päivältä. 
 
20.11.10 Viikko päättyy täyteen kuuhun. Täysikuu. Yökuvien kierros Martianezin rannan 

kautta, kalasatamaan. Kalasatamassa useita kastanjoiden paahtajia. Asiakkaita riitti 
jokaiseen pöytään ja jokaiselle paahtajalle. 

 
 Iltakuvien haeskelua. Suurta jalustaa en viitsinyt raahata mukana, joten kuvat on tas-

kujalustalla ja käsituella otettuja. Pientä liikettä tulee väkisinkin kuviin näkymään, 
koska valotusajat on joissakin kuvissa 1,5-2 sek. 

 
21.11.10 Santa Cruzin markkinoilla. Menimme 10:00 lähtevällä bussilla 103. Menomatkalla 

saimme jälleen tietää, että Bonobus kortit vanhenee. Yksi matka piti maksaa ilman 
korttia. Kortilla hinta oli 2,75 € ja ilman korttia 4,40 € joten alennus on kortilla huomat-
tava. Minä löydän markkinoilta hyvin harvoin mitään ostettavaa, mutta tänään kirp-
putoriosastolta löytyi kännykän akku. Akku on Nokian alkuperäinen ja malli on BP-
6M. Tarkoitettu Communicator 9300 puhelimeen. Hintaa löydöksellä oli 4 euroa, ja 
kun laitoin sen puhelimeen niin varausta akussa oli yli 80%.  

 
22.11.10 Tämän päivän ajankohtaiset kuvat on Teno Altossa 
 
24.11.10 Shopping kierros, Al Campo - IKEA - KIAB - DEGATHLON. Degatholonista ostin uu-

den sauvaparin. Retkeillessä aina silloin tällöin joku sauvan kärki jää kivenkoloon, 
vääntyy ja menee rikki. Kun täällä ei ole myynnissä varaosia sauvoihin, eli että voisi 
ostaa vain piikkiosan, niin joutuu ostamaan koko sauvan. Ei sekään haittaa, sillä 
myös ne jatkokappaleiden kiristimen ajan myötä vioittuu, ja alkaa lopuksi luistamaan, 
tai ei enää aukea. 

 
 Paluumatkalla poikkesimme Edymarkaan syömään valkosipulikanaa. 
 
26.11.10 Tänään piti ensimmäisen kerran ladata kirpputorilta ostettua kännykän akkua, joten 

4 euron sijoitus ei todellakaan mennyt hukkaan. 
 
 Kaupunkikävelyllä olin katsovinaan että viimeyön aikana Teidellä olisi satanut hie-

man lunta. Yksi kuva on ajankohtaisissa. Kuvaushetkellä huippu oli pilviharsojen pei-
tossa, joten todellista varmuutta asiasta en saanut, mutta ennen pilviharsoa se vai-
kutti hieman lumiselta. 

 
27.11.10 Matkustimme 11:00 lähtevällä TITSA:lla Puertosta TFS lentokentälle. Matka-aika n. 

1,5t, ja hinta BonoBus kortilla 6,05 € 
    15:25 lähtevä lento jäi myöhään koska joutui odottelemaan Reina Sofian lentoken-

tällä lähtölupaa n. 40 min. Me istuimme koneessa rivillä 10 odottelemassa suomeen 
lähtöä.  

    Lähtöselvityksessä saimme paikkaliput eri riveille (10 ja 21), mutta ne käytiin kor-
jaamassa reilu puoli tuntia ennen koneeseen pääsyä. Koneessa oli kolmas matkus-
taja nimeltään Mannonen, ja siitä aiheutui sekaannus. 



 
 Lento AY1608 lähti n. 16:15 ja saapui -16 asteiseen Helsinkiin 23:58 
 
28.11.10 -16,2ºC  Espoossa. Pientä remonttia Hannan ja Kimmon luona. Tänään vaatekome-

roiden ovien asennus, ja sen jälkeen shoppailua suomalaisissa elintarvikekaupoissa. 
Kyllä Teneriffan ja suomen ruokakaupoissa on niin valtava ero valikoimien suhteen 
(suomen eduksi) että on vaikeuksia päättää mitä mukaansa veisi. Hyllyillä on niin 
paljon tarjolla kaikkea sellaista, joista Puertossa ei tiedä mitään, ja kaikkea tekisi mieli 
maistaa ja kokeilla. 

 
 Illemmalla kävimme lähiseudun pizzeriassa, jossa palvelu pelasi oikein hyvin. Myös 

valkosipulia jota pyysimme, luvattiin laittaa tupla-annos. Kun pizzat aikanaan tuli, niin 
siinä oli kaikkea mitä olimme pyytäneet, ja juuri sellainen määrä, mitä tilauslistaan oli 
merkitty. 

 Tarkoittaa sitä, että suomen pizzerioiden pizzat hakkaa Puertton pizzerioiden pizzat 
mennen tullen ainakin siinä suhteessa, että täällä saa sitä mitä tilaa.     

 
29.11.10 -14,7ºC Hyvinkäällä kävimme tervehtimässä äitiäni. Samalla matkalla kävin osta-

massa makuupaikan ja liput Pasilasta klo. 22.31 lähtevään pohjoisen junaan. 
 
30.11.10 Konduktööri tuli herättelemään puoli seitsemän paikkeilla, ja ilmoitti että juna on myö-

hässä n. 20 min., ja että saavumme Ouluun n. 7:50 paikkeilla. Tiedustelin heti jatko-
yhteyden toimimista, sillä meillä oli tarkoitus jatkaa matkaa 7:50 lähtevällä Junabus-
silla Oulusta Muhokselle. Myöhemmin konduktööri kävi vielä ilmoittamadssa että 
bussi oli luvannut odotella 5 min, jotta halukkaat kerkeää kyytiin. 

 
 Juna saapui Ouluun 7:56 ja me kiiruhdimme laukkuinemme bussiaseman puolelle 

laiturissa odottelevaan Joensuun pikavuoroon. 
 
 Kun maksoin matkamme Muhokselle (n.35km) 10,50€/hlö. niin tiedustelin samalla, 

josko hän jättäisi meidät TB.n pysäkillä, mutta kun kyseessä oli pikavuoro, niin se ei 
ollut mahdollista. 

  
 Muhokselle saavuimme n. 8:30 Seuraavaksi kiiruhdimme taksiasemalle, jotta pää-

semme Vehnäkujalle aamukahville, sillä pakkasta oli -13 astetta. 
 
 Kun jokin "tökkii", niin kaikki "tökkii" Taksiasema oli tyhjä. Yhtään taksia ei ollut eikå 

missään suunnassa näkynyt. Soitin taksikyltissä olevaan puhelinnumeroon, ja sieltä 
ilmoitettiin että taksit on koululaisajoissa, ja ensimmäinen tulee heti kun kerkeää. 

  
 Noin 20 min odottelun jälkeen saapui ensimmäinen vapaa taksi joka kyyditsi meidät 

Vehnäkujalle. 
 
 
Joulukuu 2010 
 
1.12.10 Kuukausi vaihtui joulukuulle, ja lämpötila muuttui -3 asteeseen. 
    Nyt sattui niin, että kun Teneriffalla luonnonilmiöt näyttää voimiaan, niin me olemme 

suomessa. Olen ollut paikalla kahdesti, ja ei siinä mitään erikoista ole, päin vastoin. 
 
 Jätin tietokoneeni Puertoon etäkäyttöön, ja nyt kolmen päivän etäkäytön jälkeen se 

lakkasi toimimasta, joten nyt olen siirtynyt varmuuskopion käyttöön suomessa ole-
valla koneella. Kun on tarvittavat tiedostot mukana, niin se onnistuu. Periaatteessa 
FTP softa ja käyttäjätunnukset salasanoineen riittää. 



 
 Kävin Oulussa verkkokauppa.com liikkeessä tekemässä ostoksia, johon puertossa 

minulla ei ole ollut mahdollisuutta. Suomessa asioiminen tietokoneliikkeissä on aivan 
toista kun Teneriffalla. Lähes kaikkea, mitä uusimmat tietokonelehdet mainostaa, on 
täällä heti hyllyssä saatavilla. Nyt lähti mukaani HDD-telakka ja 3g-Wlan modeemi. 

 
2.12.10 -8ºC Utajärvellä. 
 
 Olen seurannut jatkuvasti Finnairin ja Aurinkomatkojen lakkotiedotuksia, koska pa-

luulentomme on Oulusta 5.12. Mitään mainittavaa ei ole nettiin vielä ilmaantunut. 
 
3.12.10 Tänään soitin Aurinkomatkoille, ja tiedustelin sunnuntain Oulu - Teneriffa lennosta. 

Kertoivat, että heilläkään ei vielä ole tarkkaa tietoa sunnuntain lennosta, mutta tähän 
mennessä lähes kaikki lennot on pystytty hoitamaan. Samalla tarkastettiin lentoni 
varausnumeron perusteella tietoni, ja muutettiin sinne suomen puhelin-numeroni. Nyt 
saan aikanaan tekstiviestin lentotilanteesta. Klo. 11:24 Nyt on ilmestynyt luettelo net-
tiin 5.12. lennettävistä lomalennoista. Lopullista varmistusta odottelen vielä teksti-
viestillä. 

 
4.12.10. Epätietoisuus huomisesta lennosta oli koko ajan mielessä. Asiaa sotki vielä espanjan 

"alati" lakkoilevat lennonvalvojat. 
 
 Viime jouluna jouduimme odottelemaan Oulunsalon lentokentällä koneessa istuen 

liki neljä tuntia, ja sekin johtui Reina Sofian lennonvalvonnasta. Oli kuulemma liian 
vähän henkilökuntaa. Taisivat silloinkin olla sairaslomalla. 

 
 Netistä seurasin pitkin päivää muuttuvia tietoja, ja mahdollisia uusia lähtöaikoja. 
 
 Illalla yritin vielä soitta Finnairin palvelunumeroon, josta olisin tiedustellut aamun ti-

lannetta. Kun olin tunti 20 min kuunnellut samaa viestiä "meillä on linjoilla ruuhkaa", 
niin katsoin parhaaksi lopettaa odottamisen. 

 
5.12.10 Herätys 5:30 
 
 6:00 lähdimme kohti Lentokenttää. Olin illalla katsonut kaikkia mahdollisia nettisivuja, 

jotta saisin jonkinlaisen varmuuden lennon lähtöajasta. Finnairin sivuston mukaan 
kone lähtisi ajallaan. Aurinkomatkat ilmoitti että joskus 13:00 annetaan seuraava tie-
dotus. Oulun lentokentänsivuston mukaan uusi lähtöaika ilmoitetaan 8:35. Viimeisin 
tieto oli että lennetään Thomas Cook yhtiön koneella. 

 
 6:30 saavuimme lentokentälle, ja heti kun saavuimme odotushalliin, niin huomasi, 

että lento ei lähde ajallaan, sillä odotushallissa oli vain kaksi pariskuntaa laukkuineen. 
Infotaulussa luki että lento lähtee 13:00 

 
 Pari päivää aikaisemmin soitin Aurinkomatkoille, ja tiedustelin lennon viimeisimpiä 

tietoja. Minun puhelinnumeroni merkittiin muistiin ja luvattiin ilmoittaa tekstiviestillä 
viimeisin tieto. Muille oli ilmoitettu tekstiviestillä lähtöajan muuttuminen, mutta meille 
ei. 

 Nyt kello on 8:15 ja istun lentokentällä ja odottelen edelleen sitä Aurinkomatkojen 
tekstiviestiä. 

 
 Mikään toimisto ei ole auki, että olisi päässyt hieman kyselemään, miksi näin. 
 



 9:17 lentoaseman baariin alkaa pikkuhiljaa kerääntymään porukkaa, sillä Helsingin 
lento oli lähdössä. 

 
 Minä kävin heti baarin auettua ostamassa pari Juha Vuorisen kirjaa, joten matkalu-

kemista riittää vaikka, pitemmällekin matkalle. 
 
 10:15 sain w-lan yhteyden Panoulun kautta. Aurinkomatkojen sivuilla oli uutinen että 

nyt lennetäänkin Finnairin koneella. 
 
 Jonkun ajan kuluttua lentoaseman eteen ilmestyi valtavan suuri Finnairin väreissä 

oleva kone. 
 
 10:45 lähtöselvitys on alkanut. Oulussa ei vielä ole matkustajille putkea, josta men-

nään koneeseen, joten jouduimme kulkemaan ulkokautta ja nousemaan portaita pit-
kin koneeseen. Kone oli todella suuri, ja portaita noustessa huomasimme koneen 
kyljessä mallimerkinnän, Airbus A330. 

    Kun pääsimme koneeseen sisälle, niin silloin vasta tajusimme, että mistä koneesta 
oli kyse. Koneessa oli kaikkea sellaista, mistä normaaleissa Charterlentokoneissa voi 
vain haaveilla. Jalkatilaa oli vaikka muille jakaa. Ruokaillessa ei tarvinnut olla kyynär-
päät kyljessä kiinni. Kaikkein parasta oli koneen viihdejärjestelmä, jossa sai itse valita 
mitä haluaa katsoa, kuunnella tai pelata. Matkan etenemistä pystyi seuraamaan näy-
töstä, ja kamerakuvaa koneen kulkusuuntaa, ja alas pystyi katselemaan. Jokaisella 
on oma kosketusnäyttö, jolla lähes kaikkia toimintoja ohjataan. Pelaamista varten on 
käsinojassa kaukosäädin jonka nurjalla puolella oli pelaamiseen tarkoitetut näppäi-
met. 

  
 Kaikista lakkojutuista huolimatta saimme viettää lastemme, ja lastenlastemme 

kanssa seitsemän kokonaista päivää. Se oli oli tämän matkan päätarkoitus. 
 
6.12.10 Hyvää suomen itsenäisyyspäivää.  
 
 Tämä päivä meni siivotessa myrskyn jälkiä. Meillä on alumiini-ikkunat kuten lähes 

kaikilla muillakin. Ne ei ole tiiviit, joten kovan tuulen (myrskyn aikana) saumoista tulee 
hiekkaa ja pölyä sisälle. Nyt sitä oli kahden myrskyn aikana tullut sen verran, että 
asunto oli siivouksen tarpeessa. 

 
9.12.10 Olin varannut Joulukuulle lupia Teiden korkeimmalle huipulle kahdelle päivälle. Mo-

lemmat retken on jouduttu perumaan lumen ja jään johdosta. Ensimmäinen retki olisi 
ollut tänään.  

    Lumen tuloa Teidelle ei koskaan voi ennakolta tietää, joten retket suunnitellaan 
siten että se lumi, ja jää voi sen vielä peruuttaa. Nyt kävi niin että molemmat joulu-
kuun retket teidelle piti peruuttaa. 

    Tämän päivän tilalle suunnittelimme retken Siloksen Talaveraan, mutta sekin siir-
rettiin illalla perjantaipäivälle, koska sen verran runsaasti säätiedotus lupaili tälle päi-
välle sateita Siloksen alueelle. 

 
10.12.10 Päivän ohjelmassani oli retki Talaveraan, joten otin asiakseni samalla tarkastaa omat 

kätköni. (talavera ja Cueva negra). Molemmat kätköt sijaitsee yli 600 metrin korkeu-
dessa, joten aina kun sinne kiipeää, niin kätköt kannatta tarkastaa. Tarkastan rasian 
ehjyyden ja kuittausvihon tyhjien sivujen määrän. 

 
11.12.10 Teno Altossa. Olemme saaneet suomesta tulon jälkeen nauttia oikein aurinkoisista 

päivistä, joten Teno Alton retki tänään päästiin tekemään "hyvän sään aikaan". Kun 
kyseessä on maisemareitti, niin koko retken onnistuminen on paljolti kiinni säästä. 



    Tämän reitin evästaukopaikka sijaitsee 980 metrin korkeudessa. Joskus siinä kor-
keudessa tulee ja on pilvistä, mutta tänään me saimme viettää tauon aurinkoisessa 
ja tyynessä säässä.  

 
12.12.10 San Pedrossa päiväkävelyllä, ja samalla kävin tarkastamassa kätkön Roque Chico, 

ja etsimme myös yhden uuden kätkön (Vista a Castro). 
 
 Illalla kävimme syömässä Casa Mariassa valkosipulikatkarapuja. Paluumatkalla 

poikkesimme "kanakoppiin" Zaperocolle. Manu toi Juhlamokkakahvipaketin eteeni ja 
sanoi, että tänään jokainen keittää kahvinsa itse.  

    Kahvipaketti oli tuntemattomaksi jääneeltä sivujeni lukija, joka halusi näin kahvipa-
ketin kera kiittää Puerto aiheisten sivujen pitämisestä. Paketissa mukana myös talvi-
aiheinen maisemakortti, jossa toivotettiin Hyvää Joulua. 

 
 Nyt kiitän sivustomme välityksellä ETELÄ-KARJALA:ssa 22.11.10 päivätyn kortin ja 

kahvipaketin tuojaa ja lupaan vastaisuudessakin yrittää pitää sivustoni sellaisena että 
sinne kannattaa palata viikoittain tarkastamaan mahdolliset uudet kuvat ja kirjoituk-
set. 

 
14.12.10 Kuntosalilla käynti on otettu ohjelmaa niille päiville, kun ei ole retkiä. Kuukausikortti 

maksaa 38 euroa, ja sillä pääsee käymään salilla arkisin 7:00-23:00 välisenä aikana 
omavalintaisen aikataulun mukaan. Erilaisia ohjattuja ryhmiä on 14 (Body lift, Fit 
combat, Step, Zumba, Spinning, jne.), ja niissä ohjattuja treenitunteja 65 viikossa. 
Lisäksi on vielä suuri määrä erilaisia kuntoiluvälineitä.    

 
15.12.10 Aamu-uutiset ilmoitti että tänään nousee sähkön, ja taksikyydin hinta. 
 
 Entisen SONY kaupan tiloihin on avattu eläinkauppa. Koirat on samalla tavalla pie-

nissä lasikopeissa, kuten muissakin eläinkaupoissa. Kun ne on laitettu ahtaisiin lasi-
kopeihin, niin asiakkaita alkaa säälimään niitä, ja ostavat ne kotiinsa parempiin tiloi-
hin. Se auttaa tilannetta hetken, sillä kauppias hankkii uuden koiran samaan koppiin 
ja tilanne jatkuu.  

 
 Uusi elintarvikekauppa SuperCor avasi ovensa aamulla EDF. Laurelin alakerrassa. 
 
 Teno Altossa retkeilimme erittäin voimakkaan tuulen puhaltaessa. Ehkä se on alkua 

tulevalle sateelle. 
 
 Kauneimmat joululaulut soi tänä iltana Nuestra Señora de la Peña Francia kirkossa. 
 
 Torstain ja perjantain väliselle yölle on luvattu voimakasta sadetta ja tuulta. 
 
 EDF. Belairissa tehdään sähkömittareiden muutostöitä, joten meillä on sähköt pois 

to. ja pe. 9:00 - 18:00 Silloin on em. aikoina suljettuna tietokoneeni, ja sen myötä 
livekamera 

 
 Plaza Constuticionin reunaan on avautumassa uusi ravintola Fusión. Avautumis-

päivä on avoin, sekä myös se, että millaista ruokaa siellä tullaan valmistamaan. Tä-
nään illalla annettiin El Hierrolle, La Palmalle, Comeralle ja Teneriffalle keltainen hä-
lytys sateen suhteen. 

 
16.12.10 Sähkölaitoksen miehet saivat työt Belairissa päätökseen yhden päivän aikana. Olivat 

laittaneet varalta ilmoitustaululle, että kestää kaksi päivää. Nyt on uudet sähkömittarit 
jokaiselle huoneistolle. 



 
 Tälle päivälle luvatut sateet siirrättivät suunniteltua Mascan retkeä eteenpäin muuta-

man päivän. Kun ei ole tarkkaa tietoa sään muutoksista, niin ei voi luvata varmana 
tietona, että milloin retki on seuraavan kerran mahdollinen, mutta maanantai on va-
rapäivä. 

 
 Teneriffalla edelleen keltainen hälytys, tuulesta ja isoista aalloista. Parhaillaan (klo. 

19:30) tuuli puhaltelee puuskittain erittäin voimakkaasti 
 
 Jonkinsorttinen flunssa on saanut meistä yliotteen. Olemme yrittäneet pysyä sisällä, 

ja nauttineet apteekista saatavia flunssanhoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Kun sateet 
siirsi retkeä, niin on aikaa parannella itseään Joulukinkku on tilattu saksalaisesta li-
hakaupasta. Porkkanat ja perunat löytyy täältä, ja lanttusurvos tuotiin suomesta tul-
lessamme. Kinkun paistopäiväksi on varattu 23.12. 

 
18.12.10 Pari päivää paranneltu oloa, ja yritetty saada se paranemaan apteekin flunssa ja ys-

känlääkkeillä. Nyt alkaa jo pikkuhiljaa hieman helpottamaan. 
    Tänään kävin kaupungilla ja heti alkumatkasta satuin La Ratoneran kohdalle. Siellä 

oli ovet auki ja kova touhu sisäpuolella. Minulle selvisi että on tapahtunut omistajuus 
suhteissa pieniä muutoksia, ja cafeteria avaa ovensa jälleen uudistetuin voimin ke.  
22.12. Klo. 18:00 

 
20.12.10 Kun on kerran ollut Mascan barrancossa, sateen yllättäessä, niin sinne ei halua toista 

kertaa. Nyt olen joutunut perumaan kokonaan Mascan retken. Ensin perjantain retki 
siirrettiin tälle päivälle, mutta sekin piti eilen perua. luvattujen sateiden johdosta. 

 
 Lumen sataessa teidelle tässä vaiheessa vuotta, jäi kaksi Teiden retkeä tekemättä. 

Teiden retki on ohjelmassa vain syyskaudella, joten niitä retkiä kerkesi olla syksyn 
aikana vain yksi. 

 
 Belenit on jälleen näytillä Calle Iriartella, Plaza Concejil puiston takana olevassa 

Casa Palácio talossa. Sisällä kolme suurta Belén rakennelmaa ja useita pieniä. Paik-
kaan on vapaa pääsy.  

 
21.12.10 Tilanteet muuttuu niin vauhdilla,  että ei perässä meinaa pysyä. Nyt on Ratoneran 

uudet avajaiset ymmärtääkseni peruttu ennen kun niitä edes kerettiin viettää. 
 
22.12.10 Huomiselle suunniteltu kinkunpaisto siirtyi tälle päivälle. Joulu lähenee, joten kiireet 

lisääntyy. Aamupäivällä kinkku uuniin ja myyjäisiin osteleen joululeivonnaisia. 
    Myyjäiset oli monelle viimeinen mahdollisuus saada lanttulaatikkoa, sillä siellä sitä 

oli jonkin verran myynnissä. Suurin osa lanttulaatikoista oli tilattu etukäteen. 
    Sen verran harvinaista lanttu täällä on, että menekki on taattu, jos tarvikkeita teke-

miseen löytyy. Sitä ei näillä saarilla kasvateta ymmärtääkseni muuten kun suoma-
laisten toimesta. Lantun korviketta (nabo) täällä on saatavilla, mutta se on vain kor-
vike. Kotisivun kävijälaskuri on sekoillut tänään oudosti. Ensin se aamulla näytti 20 
vierailua, kun se edellisenä iltana näytti 317711. Aamupäivällä tein uuden laskurin ja 
laitoin sen jatkamaan eilisen illan lukemasta.  

 
23.12.10 Odottelimme ystäviämme suomesta, jotka olivat tulossa Teneriffalle joulun ja Uuden 

vuoden viettoon. Heidän lentonsa tuli Pariisin kautta, ja minun piti käydä hakemassa 
heidät illalla TFN kentältä. 

    Klo. 16:12 tekstiviesti ilmoitti heidän ehtineen Pariisissa juuri ja juuri Madridin ko-
neeseen. Seuraava tekstiviesti tuli 18:05 joka kertoo matkustajien istuvan edelleen 
Madridin koneessa, ja koneen siipipesu on menossa. 



 
 Illalla tuli n. 20 paikkeilla tuli puhelu, jossa he kertoivat päässeensä Pariisista pois, 

mutta jääneensä Madridiin koska eivät ehtineet viimeiseen koneeseen, johon heillä 
oli paikat varattuna. Uusi lento järjestyi kuitenkin seuraavalle päivälle. Myös hotelli-
majoitus ja ruokailu järjestyi. 

 
24.12.10 Jouluaatto. Aamupäivällä toimitin pari joululahjaa oikeisiin osoitteisiin. Iltapäivällä 

olimme sitten ajallaan TFN kentällä odottelemassa ystäviämme, jotka pääsivät aika-
naan joulun viettoon. Sivuston kävijälaskurissa on taas toimintahäiriöitä 

 
 Oikein hyvää Joulua 
 
25.12.10 +25,2ºC Joulupäivän kunniaksi aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. 
 
26.12.10 II Joulupäivä. Täällä ei "tunneta" Tapanin päivää siten kun suomessa. On vain joulu-

päivän jälkeinen päivä. Nyt se sattui sunnuntaille, joten se on vapaapäivä, muuten 
se olisi ollut normaali työpäivä. 

 
 Meille se merkitsee sitä että joulu on ohi. Paulan tekemät maukkaat ja herkulliset 

laatikot (lanttu ja porkkana) sekä rosolli oli meidän perinteisiä jouluruokia. Niistä pääsi 
nauttimaan myös muutama meidän ystävämme. Myös vakosipulisilli kuuluu meidän 
jouluun. 

    Nyt ne kaikki on syöty. Minun jouluun kului myös oikein, ja hyvin tehty joululimppu, 
jonka perinteisesti leipoi Siru, ja toi se minulle joululahjaksi. Siitä minä sain nauttia 
yksin, sillä se ei kuulu Paulan jouluun.  

 
 Tänään kävimme "Tapaninpäivänajelulla" TITSA bussilla. Menimme 103 bussilla 

Santa Cruzii, ja markkinoille. Meillä oli oikein tarkoitus löytää yksi osa, johon Esko oli 
varautunut siten että oli ottanut mukaan yleismittarin, jolla sen osan toiminta oltaisiin 
voitu tarkastaa. Kaksi tuntia kiertelimme ja katselimme, mutta sellaista osaa emme 
kuitenkaan löytäneet.  

 
29.12.10 Teidellä. 
      
30.12.10 Esperanzan metsässä.   
      
31.12.10 Onnellista Uutta vuotta 2011 
 
 



Tammikuu 2011 
 
1.1.2011 Vuosi vaihtui myös Puertossa. Oma päiväni oli kiireinen mutta illalla kerkesimme kat-

selemaan kaupungin järjestämää vuoden vaihteen ilotulitusta. Se oli tänä vuonna 
hieman lyhempi kun edellisenä vuonna. Nyt 4 min 29 sek. mittainen, ja nähtävillä alla 
olevasta linkistä. Myös muita raketteja kaupungilla ammuttiin ennen ja jälkeen puolen 
yön. 

 
5.1.2011 Loppiaista odotellessa.  
 
 Aamupäivällä kävin aallonmurtajan parkkipaikalla kuvailemassa kun Jorma laskeutui 

tandemhypyllä parkkipaikalle. Noin 40 minuutin mittainen lento alkoi Izanan observa-
torion lähimaastosta. Samaisesta paikasta lähti muutama päivä sitten pari Joulupuk-
kia liitovarjolennolle. 

 
 Tandemhypyn hinta on 100 euroa, mutta on Jorma Tuomisen mielestä se on sen 

arvoinen koko rahan edestä. Hän myös suositteli samanlaista lentoa minulle ja muil-
lekin laskeutumispaikalla olleille. 

 
 Lubayn puutarhassa oli erikoisen näköinen puunsahaus menossa. Puutarhuri oli kii-

vennyt pitkiä ja kapeita tikapuita pitkin korkealle puuhun. Rimpuili siellä ja sahaili 
moottorisahalla jalkakäyttävän päälle kurkottavia oksia poikki. Jotenkin vaikutti, että 
työturvallisuus oli siinä hommassa päässyt kokonaan unohtumaan. Saattoihan olla 
että naru johon moottorisaha oli kiinnitetty, oli toisesta päästä kiinni sahaajassa.  :) 

 
 Illalla on ohjelmassa kuninkaiden (Reyes) kulkue, jossa lapset pääsee tiputtamaan 

lahjatoiveensa oman suosikki kuninkaan kirstuun. Kuninkaiden kulkue lähti liikkeelle 
19:20 Kulkueessa mukana muutamia eläimiä. Soittokunta ja rummuttajat takasivat 
että kaikki kuuli että missä kulkue milloinkin menee. Kulkue saapui Plaza de Euro-
palle, Ayuntamienton eteen n. 20 paikkeilla. Siellä kulkueen loppuhuipentuma ja ilo-
tulitus. Tapahtuma oli ohi 20:30. MirameTV näytti Santa Ursulan Los Reyes kulku-
etta, ja se muistutti jo hieman pientä karnevaalikulkuetta.  

 
13.1.11 Viimeisestä sieniretkestämme oli kulunut jo liki vuosi, joten tänään päätimme kä-

väistä katselemassa millainen sienimaasto on tänä päivänä. Kiertelimme parilla alu-
eella joissa me viimevuonna sieniä näimme, mutta nyt ei ensimmäistäkään. 

    Syykin on mielestämme selvä. Sadetta ei ole saatu kuukausiin, ja sienet tunnetusti 
tarvitsevat vettä kasvaakseen. 

 
 Siirryimme Aquamansan maisemiin ja siellä kiersimme lyhyehkön Ruta del Aqua rei-

tin. Reitti pituudeltaan 2 km, ja korkeuseroa n. 200 metriä. 
 
 Patikoinnin jälkeen kävimme bongaamassa Guachinche paikan nimeltään La Cueva. 

Samalla reissulla ajoimme alas viimekuussa avattuun "Mirador de Humboldt" näkö-
alapaikkaan, joka on ollut työn alla koko sen ajan jonka olemme täällä asuneet (liki 6 
vuotta). Kun katsoimme Orotavan laaksoon avautuvaa "maisemaa", niin tulimme sii-
hen tulokseen, että näköalapaikan rakentaminen on myöhässä vuosia. Humboldtin 
aikaan laaksoon avautuva maisema on varmaankin ollut näkemisen ja katsomisen 
arvoinen. Paikka on "ehkä" sama jossa em. henkilö on kuuluisat sanansa lausunut, 
mutta maisema ei ole. 

 
14.1.11 Tänään 14.1.2011 Calle Zamora ja Plaza Constitucion parkkipaikka avattu liiken-

teelle. Remontti alkoi 12.1.2010, kun em. parkkipaikka aidattiin varastoalueeksi. Nyt 



on kulunut vuosi ja kaksi päivää, eli 230 metrin mittainen katuremontti eteni lasken-
nallisesti keskimäärin 60 senttiä/päivä. 

    Katu on kapeampi kun ennen, joten se on saanut alkupäähän uudet hienot pysäh-
tymistä kieltävät merkit, joten liikenteen pitäisi "sujua" sen mukaisesti. Olisikohan 
merkit laitettu hieman liian ylös, sillä vaikutti, että (½ tunnin aikana) kukaan ei merk-
kejä huomannut. Näin ekapäivänä poliisi kulki katua päästä päähän ja kertoili ystä-
vällisesti kaikille pysähtyneiden autojen kuljettajille merkkien olemassaolosta, ja ehkä 
myös siitä, että mitä se uusi merkki mahtaa tarkoittaa. Niitä kun ei vissiin ollut ole-
massakaan silloin kun pysähtyneet kuljettajat ajokorttinsa täällä ovat suorittaneet. 

 
18.1.11 Tänään kävin tilaamassa Loro Parquesta itselleni (tarjeta anual) kortin. Se on henki-

lökohtainen ja voimassa vuoden. Hintaa kortilla on 60 euroa.  
    Meidän lapsenlapset on tulossa lomailee Teneriffalle pariksi viikoksi. Papukaijat on 

ne joita jo nyt kysellään, joten kävin tilaamassa kortin valmiiksi. Kun aika tulee, niin 
päästään heti papukaijoja katselemaan. 

 
 Barranco de San Felipessä tulvan aikana kadonneen kaktuspuiston paikalla oli päi-

vällä melkoinen työn touhu. Paikalla oli 6-7 työntekijää, jotka jäljestä päätellen olivat 
luultavasti rakentamassa jonkinlaista uutta kaktuspuistoa. Kalkkijauholla he piirsivät 
ympyröitä, kuokkivat kiviä ja kastelivat maata. Aika näyttää millaiset istutukset siihen 
entisen tilalle tulee. 

 
21.1.11 Auton huoltopäivä. Auton mittariin on kertynyt liki 90000km joten oli huollon aika. 

Paikallisen parkkeeraamisen johdosta etummainen rekisterikilpi oli saanut useita töy-
täisyjä, joten se oli liki tippumaisillaan. Jopa katsastusmies siitä viime kerralla huo-
mautti. 

    Huoltoon viedessä pyysin jos sen vois kiinnittää paremmin. Huoltotarkastaja kysyi 
että laitammeko kokonaan uuden kilven entisen paikalle. Voimme kiinnittää vanhan 
paremmin, mutta uusi maksaa n. 10 euroa. Kun uusi oli niin edullinen, niin päätimme 
että laitetaan kokonaan uusi kilpi. Lopullisessa laskussa uusi kilpi maksoi hieman alle 
9 euroa. Uuden kilven ostaminen täällä vaatii entisen kilven ja rekisteriotteen. Pyysin 
myös vaihtamaan kaikki suodattimet. En tiedä olisiko ne kuulunut 90000km huoltoon. 
Teneriffalla em. huolto maksoi kaikkineen lisäjuttuineen 199 euroa. 

 
24.1.11 Tästä päivästä lähtien on voimassa 3 päivän antibioottikuuri. Suomen reissun jälkeen 

yliotteen ottanut flunssa ei vaan ota helpottaakseen. Välillä tuntui että se oli jo ohi, 
mutta viime viikolla se yltyi uudelleen. Maanantaina kävin lääkärissä, ja tuliaisena oli 
kassillinen lääkkeitä. Reseptin mukaan antibioottikuuri on 3 päivää, ja muut kaksi 
lääkettä 5 päivää. Kaiken pitäisi olla ohi perjantaina.  

 
25.1.11 Viime yölle luvattu myrsky saapui Puertoon vasta tänään iltapäivällä. Vettä satoi run-

saasti ja puuskainen tuuli pyöritteli roskia ja pienimpiä esineitä ympäri kaupunkia. 
 
 Uutisten mukaan sateet on tullut Teidellä lumena, ja sitä näytti olevan aikalailla run-

saasti. Ilta-uutiset näytti kun paikalliset oli jo päivällä rientäneet runsain joukoin ylös 
nauttimaan lumesta. Mäenlasku ja lumisota olivat kiinnostavimmat lumileikit. 

 
 Me jäämme nyt odottelemaan, että sieni rihmasto kastuu kunnolla ja alkaa pukkaa-

maan kanttarellit pintaan. 
 
30.1.11 Flunssan hoito jatkuu edelleen. Nyt sitä jatketaan normaalilla apteekin flunssalääk-

keellä (Flumil Forte 600).  
 



 Sateiden myötä on lumi Teidellä lisääntynyt. Myös tuhoja on tullut. Teitä on sortunut, 
ja asuntojen kellareita on joutunut veden  valtaan. Anagan niemessä tien sortuma on 
aiheuttanut sen turistit ovat tarvinneet ulkopuolista apua, päästäkseen pois Chamor-
casta. 

 
 Paikalliset ovat ryntäilleet ihan ruuhkaksi saakka Teidelle nauttimaan lumesta. Satei-

den johdosta täällä ollaan samassa tilanteessa, kun suomessa syksyllä lumisateiden 
alkaessa. Ensin on kaikki hyvin ja jokainen on mielissään, kun sataa. Kun sateet on 
jatkuneet viikon alkaa siitä tulla riesa. Vahingot alkaa olla sitä luokkaa, että kaikki 
odottaa ja toivoo sateiden loppuvan pikaisesti. Tämän päivän pahimmat sateet ohitti 
Teneriffan eteläpuolelta, mutta iski Naapurisaarelle rankalla sateella, tehden uutisten 
mukaan aikalailla suuria tuhoja. 

 
31.1.11 Sateet on hieman hellittänyt. Tänään iltapäivällä aurinko näyttäytyi ensimmäisen ker-

ran viikkoon. 
    Uutiset näytti kuvaa Chamorcan kylästä. Siellä traktori oli korjaamassa sateen tuo-

maa liejua, erikokoisia kiviä ja kaikenlaista roskaa jota vesi oli vuorenrinteiltä kylään 
kuljettanut.  

    Myös tiepohjat oli kärsinyt aikalailla pahasti. Vesi oli vienyt mennessään suuria osia 
tiepenkasta, joten liikenne Chamorcaan saattaa olla jollain tavalla rajoitettua seuraa-
vina päivinä. 

 
 Minun ohjelmassa on viikolla 6 kaksi retkeä Chamorcan maisemiin. Nämä retket 

saattaa olla "varassa". Kaikki riippuu siitä, että miten sää tästä eteenpäin jatkuu, ja 
miten pahasti sade on polkuja syövyttänyt. Viime vuonna keväällä tilanne oli lähes 
saman kaltainen, ja silloin Las Palmas de Anagan (Chamorca 2) reitti oli vyörymien 
takia suljettu, mutta Chamorca 1 reitti oli käveltävässä kunnossa. Sekin kyllä oli hie-
man kärsinyt sateista. 

    Chamorca 2 reitti on rakennettu sellaisiin rinteisiin, että jos sataa, niin polut myös 
kärsivät muutamissa paikoissa sen verran, että vauriopaikkojen ylittäminen hankaloi-
tuu, ja polku katsotaan ei turvalliseksi, ja se suljetaan. 

 
 
Helmikuu 2011 
 
1.2.11 Flunssa on jälleen helpottanut sen verran että nyt taas tuntee itsensä lähes terveeksi. 

Tänään kävin jo punttisalilla hieman kuntoilemassa, ja samalla tutustuin ensimmäistä 
kertaa salin saunaan. Kiuas oli mielenkiintoinen ja lauteet vaikutti "lakatuilta", tai jo-
tenkin ne kuitenkin oli käsitelty. Ei se saunomista haitannut, silla saunassa pitää käyt-
tää istuinalustana pyyhettä. Kotimatkalla sain viestin että "Manulla" oli noudettavissa 
jokin paketti. Palasin sen kautta, ja kävin noutamassa sen. 

 
 Suomalainen kahvi on kuulunut meidän aamukahviohjelmaan lähes koko ajan kun 

me täällä olemme asuneet. Olemme sitä itse suomenreissuilta tuoneet, tilanneet tu-
tuilta tänne tulevilta lomailijoilta, ja sivustomme lukijat ovat sitä tuliaisina silloin tällöin 
tuoneet. 

    Tänään lähetän Ritvalle Kangasalalle kovasti kiitoksia kahvipaketista, ja paketissa 
mukana olleesta kortista. 

 
2.2.11 Teneriffalla tänään pyhäpäivä. Candelariassa on N.S. DE CANDELARIA (Festividad 

Litúrgica). 
 
 Kävin tänään hakemassa Loro Parquen vuosikortin. Maanantaina kävin sitä jo kyse-

lemässä, mutta olivat sen tehneet virheellisesti, joten se piti uusia. Viimeiseksi 



Voimassaolopäiväksi oli merkitty 18.01.2011 Korttia tilatessa tulee täyttää kaavake. 
Siihen merkitään nimi, osoite, ja passin tai Residenttikortin numero. Toimitus kestää 
viikon ja kortti maksaa 60 € Hinta on kaikille sama, joten residente kortista ei ole 
tässä tilanteessa hyötyä. Kun oli kortti taskussa, niin kävin hieman katselemassa 
miltä kauan rakennettu uusi lintuhäkki näyttää sisältäpäin. Tulihan siinä samalla kat-
seltua hieman muitakin paikkoja. Aikaahan siellä saa kulumaan, mutta kun kortti on 
vuoden voimassa, niin ei tarvitse ahnehtia katselemisen kanssa.  

 
5.2.11 Liki kaksi kuukautta kestänyt flunssakausi on ohi ja päätimme hieman juhlistaa sitä, 

menemällä ulos syömään. Olimme tutkailleet ruokalistoja kaupungilla hieman etukä-
teen, ja niiden tutkimusten perusteella valitsimme paikaksi ruokakadun alkupäässä 
olevan ravintola El Torreillon. Suurin odotuksin menimme ravintolaan. Saimme istu-
mapaikat sisältä, koska ulkona ei ollut tilaa. 

    Ensimmäisenä silmiin pisti se että pöydät oli hienosti katettu valmiiksi, ja jokaisessa 
pöydässä oli avaamaton viinipullo valmiina. Kun pääsimme pöytään niin huoma-
simme että pöydät oli katettu paperiliinoilla. 

    Olimme etukäteen päättäneet että menemme siihen paikkaan syömään, niin 
teimme tilauksemme, ja jäimme innoissamme odottamaan niitä. 

    Kun ne sitten aikanaan tuli, niin katselimme annoksiamme ja toisiamme vuorotel-
len. Mietimme että tuleekohan tähän vielä muuta, ei tullut. Annokset oli niin pieniä, 
että niiden kuvailemiseen ei tarvitse paljoa sanoja haaskata. Pieniä värittömiä lasten 
annoksen. Minun lautasella oli pieni kanan rintaleike, ja sen päällä oli pari lusikallista 
roqueford kastiketta. Lisäksi lautasella oli kolme pientä ryppyperunaa. Muiden an-
nokset ei olleet sen kummempia. 

 
 Poistuessamme ravintolasta, kukaan meistä ei tuntenut itseään millään tavalla kyl-

läiseksi, joten suuntasimme suoraan C/ Perdomolla sijaitsevaan Mi Pequeño México 
Tex - Mex baariin tilaamaan "jälkiruokaa". Johan alkoi löytymään näköä, väriä ja ko-
koa annokseen. Seuraava ulkoruokapaikkamme tulee ehkä olemaan juuri tuo TEX - 
MEX paikka. Jälleen on yksi nimi pyyhitty suosikkiravintoloiden listalta. 

 
9.2.11 Klo. 8:00 lämpötila 15 astetta. 
 
 Eilinen sähköposti: 
 
 Subject: Senderos de Anaga ?? 
  To: "Mikko Mannonen" <mikko@telefonica.net> 
 Buenos días, Los caminos por Chamorra – Roque Bermejo – Faro de Anaga están 

intransitables, es decir, NO se puede caminar por ellos en estos momentos. 
 Por otras zonas de Anaga SÍ están las rutas o senderos abiertos. 
  
 Edellä olevan viestin johdosta olemme peruneet torstain Chamorcan retken ja vaih-

taneet sen Teno Alton retkeen. 
 Tälle päivälle on luvattu sadetta, ja se jatkuisi ennusteen mukaan huomiselle päivälle, 

joten Teno Alton retki on siirretty edelleen perjantaille. 
 
14.2.11 Hyvää Ystävänpäivää! 
    Ystävänpäivän vietto on Puerto de la Cruzissa alkoi jo perjantaina. Ohjelmassa on 

ollut karaokea, tanssitunteja, ja aarteenetsintää. Tapahtumapaikkoina Charco ja Eu-
ropa Plaza. 

    Lauantaina ei virallista ohjelmaa, mutta sunnuntaina ja maanantaina oli tarjolla jäl-
leen elävää musiikkia, karaokea, tanssitunteja, ja ohjattuja kävelykierroksia kaupun-
gilla. 



    Valentinin päivä on täällä saanut minusta aivan uskomattomat mittasuhteet. Joka 
paikka on täynnä kaikenlaista "krääsää" joka liittyy jotenkin em. päivään. Karnevaalit 
myös lähestyy. Santa Cruzissa on oheistapahtumat jo alkaneet. Lasten Murgas-esi-
tykset on jatkuneet jo kolmatta päivää. 

 
16.2.11 Pilvistä, ja hieman sadetta. Lämpötila alle 20 astetta. 
 
 Saarille on annettu oranssi varoitus korkeiden aaltojen johdosta. Kaikkia saaria va-

roitettiin jopa 5 metrin korkuisista aalloista. 
 
17.2.11 Entinen Titos baari ei ole avautunut vieläkään. Kun kysyin 12.2. ohi mennessäni re-

monttireiskalta, että milloin avataan, niin hän mietti hetken ja sanoi quince. Minä minä 
ymmärsin sen että 15 päivä, ja sen mukaan kuvan alle tekstin kirjoitin. Tänään baari 
on edelleen kiinni, ja remontti on yhä kesken. Normaalisti ne baarit jotka on kesäksi 
avattu, ei ole syksyä nähneet. 

 
18.2.11 Karnevaaliohjelma on ilmestynyt Punto Info sivuille. karnevaaliohjelma 2011 
 
20.2.11 Aamulämpötila jo 18 astetta, joten parempaan suuntaan ollaan menossa. 
 
 Belairin kukot on alkaneet tappelee keskenään. Alkaa kukoilta reviirit pienenemään, 

koska elukoiden määrä vaan lisääntyy. (kuva) 
 
 Karnevaalien "ensimmäinen" päivä. Ohjelman mukaan olisi karnevaalikuningatareh-

dokkaiden (aikuiset ja lapset) esittely klo. 12:00 Paikka: Plaza de los Reyes Católi-
cos. 

 
23.2.11 Tänään olen siirtynyt lääkäriasema Teneguian kannatusjoukkoihin. 
    He ovat lupautuneet toimittamaan minulle listan päivystävistä apteekeista, joten 

vastaisuudessakin se lista tule olemaan sivuillani saatavilla. 
 
24.2.11 Kaktuspuiston uudelleen rakentaminen työn alla. 18.1. se alkoi, kun työntekijät piirsi-

vät kalkkijauholla ympyrän tuhoutuneen puiston paikalle. Tänään siellä on jo istutet-
tuna muutamia pieniä puita.  

 
25.2.11 Saarikierrosajelu Teidellä, ja lopuksi käytiin "miekkapaikassa" syömässä. 
 
26.2.11 Kirpputoripäivä. Alamme pikkuhiljaa valmistautumaan lastenlasten tuloon. 
 
27.2.11 Karnevaalien lapsikuningatarten valinta on ratkennut. En ollut paikalla, mutta ilotuli-

tus oli sen verran kuuluva, että siitä pystyi päättelemään valinnan päättyneen. 
 
 
Maaliskuu 2011 
 
1.3.11 Hieman pilvinen aamu, ja lämpötila +18ºC 
 
 Moottoriteiden nopeusrajoituksen muuttuu saarilla maanantaina 7.3.11 Uusi nopeus-

rajoitus tulee olemaan 110km/h. Rajoituksen tarkoitus on saada aikaan polttoai-
nesäästöjä. Täälläkin bensiinilitra maksamaan jo toista euroa. 

    Buenos Día Canaria näytti kun uusia merkkejä ollaan tekemässä. Kirjapainossa 
tehdään liikennemerkin kokoisia tarroja joita liimataan entisen nopeuslukeman 
päälle, joten entisiä merkkejä ei heitetä roskiin. 

 



 Eilen saimme jälleen varastoihimme hieman täydennystä. Suomalaista kahvia ja gril-
limakkaraa. 

 
3.3.11 Anagassa retkeilemässä. Reitillä pituutta 11,2 km, ja retkiaika 9:03 
 
 Talven sateet on syövyttänyt polkua paikka paikoin melkoisen voimakkaalla tavalla. 

Vauriopaikkoja oli  toista kymmentä, mutta niissä oli suoritettu jonkinlainen pikakor-
jaus, joten nyt ne oli kaikki ylitettävässä kunnossa. 

 
 Elokuussa Roque Adernon lähettyvillä laitettu kätkö sai uuden loppusijoituspaikan. 

Se piti ottaa pois kiviaidasta, ja laittaa maahan sekä peitellä kivillä. Portugalilainen 
revieveri ei hyväksynyt kätkö kiviaitaan, ja kehotti siirtämään sen muualle. Sen siirtä-
minen on odotuttanut puoli vuotta. Nyt kätköllä on uusi paikka, joten yritän uudelleen 
saada sitä Geogaching sivuille. 

 Tämä oli meidän ensimmäinen käynti Chamorcassa tuohoisien sateiden jälkeen. Kun 
TV näytty aikoinaan sadetuhoja, niin emme oikein ymmärtäneet että mistä sinne on 
liejua ja kiveä voinut valua niinkin paljon mitä kuvaruudussa näkyi. Nyt olen senkin 
paikan omin silmin nähneet. Vesisäiliö, johon ennen keräsivät sadevettä, on nyt 
täynnä kiveä ja soraa. 

 
5.3.11 Karnevaalien avauspäivä. Olimme keränneet pienen porukan ja pukeutuneet karne-

vaalin mukaisesti. Kokoonnuimme Manulla. Kaupungin karnevaalimelu ei kuulu sinne 
saakka joten aloitella juhlintaa rauhallisessa paikassa. illan päälle siirryimme pikku-
hiljaa kohta kalasatamaa.  

    Siellä kuitenkin melu oli yöllä sen verran kovaa että me emme siitä pitäneet. Nuo-
riso jäi jatkamaan juhlintaa meidän poistuessa. Belair on sopivan matkan päässä 
Charcon puistosta, joten juhlinnan äänet ei sinne saakka kantaudu. 

 
7.3.11 Pienikokoinen, muovinen recidencia korttimme vanheni 14.2.2011 Tänään liityimme 

recidencia papereiden (A4 koko) omistajien joukkoon. 
 
 Olimme jonottamassa poliisiaseman ovella jo 8:25 Noin tunnin jonotuksen jälkeen 4 

ensimmäistä jonosta päästettiin palveluhuoneeseen odottamaan vuoroaan. Me 
olimme tietokoneella täyttäneet ja tulostaneet vaadittavan kaavakkeen valmiiksi, jotta 
asiamme tiskillä sujuisi joustavasti. 

 
 Palveluhuoneen seinällä oli lappu jossa kehotettiin sulkemaan puhelimet ja olemaan 

muutenkin hiljaa. Paula huomasi lapun ja muisti että hänen puhelin ei ole äänettö-
mänä, ja mainitsi siitä minulle, jolloin virkailija osoitti heti sormella seinällä olevaa 
silencio lappua, vaikka naapurihuoneesta kantautui kokoajan karnevaalien avajais-
päivää muistuttavaa meteliä. Ehkä kiellot on tarkoitettu vain extranjeroille, ja sellaista 
ei ehkä ollut viereisen huoneen seinällä. 

 
 Asiamme hoitui jonotuksen jälkeen aika joutuisasti. Virkailija täytti ja tulosti paperin 

valmiiksi, ja antoi meille maksukaavakkeen. Sen kanssa piti mennä pankkiin ja mak-
saa 10€ maksu. Kun maksu oli suoritettu ja pankista saatu tarvittavat merkinnät ja 
leimat maksukaavakkeeseen, niin kaavakkeen kanssa samaan toimistoon, jota vas-
taan meille luovutettiin aikaisemmin valmiiksi täytetyt recidencia paperit. 

 
10.3.11 Eilen haudattiin sardiini. Kun lähtee myöhään liikkeelle, niin hyvät kuvauspaikat on jo 

jaettu. Emme edes yrittäneet rantaa pääsyä, vaan etsimme kauempaa paikan josta 
näkisi jotain. Aluksi olimme Plaza Constituzionilla kuvaamassa sardiinia ja itkeviä 
saattajia. Mustat vaatteet ja huono katuvalaistus. Se oli jo etukäteen tiedossa että 
IXUS 100 kameralla otettu video jää mustaksi. Varsinasta sardiinin polttoa, joka 



tapahtui kalasataman rantahiekalla emme nähneet, koska olimme Casa de la Adu-
anan takana olevalla ylätasanteella. Ilotulitus tapahtui vastaavasti meidän silmiemme 
edessä, joten se näimme lähes paalupaikalta. Tänään teimme viimeisimpiä hankin-
toja. Kun asunnossa on portaita, niin portteja on asenneltu. Asuntomme on kahdessa 
kerroksessa, joten on kahdet portaat ja kolme porttia. Muistuttaa hieman esterataa. 
Lapsenlapsemme saapuu sunnuntaina kahdeksi viikoksi, joten seuraava viikko on 
varattu vain Sallalle ja Jennille. 

 
12.3.11 Hanna ja Kimmo saapui Teneriffalle 
 
13.3.11 Olin illalla 22 paikkeilla hakemassa Sallan ja Jennin vanhempineen et. lentokentältä. 

Salla (2v 2kk) lomailee jo Puertossa kolmatta kertaa. Jennille (10kk) tämä on vasta 
ensimmäinen lomareissu. 

 
 Tulomatkalla saimme ajaa oikein kunnon sateessa. Sade tiesi lumirajan tippumista 

jopa alle 1000 metriin. Aamulla bussit ei päässyt edes Calderaan. 
15.3.11 Tänään alkoi meille Sallan ja Jennin "hoitoviikko". Hanna ja Kimmo sekä Hanna ja 

Antti lähti lomailemaan Gran Canarialle, ja me jäimme hoitamaan lastenlapsia. 
 
 Sään paranemista odotellaan, sillä Loro Parque puiston vuosikortti odottaa laati-

kossa. 
 
16.3.11 Uutiset on hehkuttanut ennätyslumilla jo kolme päivää. TV-ohjelmia on luultavasti 

peruttu, että on päästy näyttämään lunta ja aikuisia ihmisiä laskemassa liukumäkeä. 
Canariosot ei uutisten mukaan haluaisi luopua lumistaan, vaikka siitä on niille vain 
harmia. Lähes joka sateella jonkun talon maapohjat katoaa, ja talo luhistuu, tai valuu 
johonkin rotkoon. 

 
 Lumi on nyt niin alhaalla, että Urkupillireitin kiertäminen tänään olisi voinut tietää lu-

messa vaeltamista. 
 
 Tänään ensimmäinen Loro Parque retki Sallan kanssa. 
 
17.3.11 Toinen päivä Loro Parque:ssa. Tänään ohjelmassa Delfiini- ja papukaija show. Pa-

pukaijoja Salla oli odottanut monta kuukautta. 
 
 Menimme puistoon aamulla 10 paikkeilla. Puistoon on merkitty karttoihin kierto-

suunta. 100 metriä kiertosuuntaan puiston portilta on järjestetty valokuvauspaikka, 
jossa jokainen puistoon menijä kuvataan. Kun ensin jonottaa kahdesta portista si-
sälle, niin sitten joutuu toisen kerran jonottamaan yhdestä portista kuvauspisteeseen. 
Me emme halua itsestämme kuvaa, joten emme jääneet jonottamaan, vaan kään-
nyimme ympäri ja lähdimme kiertämään reittiä vastakkaiseen suuntaan. 

 
18.3.11 Orca Show oli päivän ohjelmassa. Esityspaikalle mennessä piti katsella kaikkia pa-

pukaijoja, ja muutkin eläimet jotka reitin varrelle sattuu. 
 
19.3.11 Sallan neljäs, ja viimeinen Loro Parque päivä. Tänään oli ohjelmassa 12:30 alkanut 

merileijona show, joten läksimme puistoon vasta 10:30 tai ehkä hieman ennen sitä. 
Esitys oli viimeistä paikkaa myöten täysi ja osa joutui istumaan portailla. 

 
 Paluumatkan teimme totutusti junalla. Kyyti oli neljänä päivänä sama, mutta vaihte-

limme aina paikkaa. Tänään istuimme viimeisen vaunun viimeisessä penkissä, joten 
Salla sai katsella perässä tulevaa liikennettä. 

 



20.3.11 Hanna ja Antti palasivat Granilta. Olimme Sallan kanssa heitä hakemassa TFN ken-
tältä. 

 
 Hanna ja Kimmo jäivät Granille vielä pariksi päiväksi. 
 
21.3.11 Chamorca 2 
 
 Sateiden jälkeen ensimmäinen retki tähän osaan saarta. Samalla tarkastin syksyllä 

laittamaani, ja 3.3.11 korjaamani kätkön (Roque Aderno) kätkön. Syksyllä sitä ei sil-
loin hyväksytty, koska se oli vapaasti kasatussa kiviaidassa. Nyt se on maassa em. 
kiviaidan vieressä. 

    Ensimmäinen loggaus kätkölle tehty jo 16.3.2011 
 
22.3.11 Teno Alto 
 
 Hanna ja Kimmo palasivat tänään suomeen. 
  
24.3.11 Urkupillireitti   
 
 Kätkön tarkastus retki. Nyt tarkastin All Marinon kätkön. Reitillä oli vielä lumisateiden 

jäljiltä varjopaikoissa lunta. 
 
25.3.11 Talavera 
 
 Tämä oli myös samalla kätkön tarkastus retki. Reitillä on kaksi omaa kätköä. 
 
27.3.11 Kello soi 2:00 on aika lähteä kohti TFS lentokenttää. On Hannan, Antin ja lasten kotiin 

paluun aika. Koneen lähtöaika on 6:30, ja matkaan menee hieman yli tunti. 
 
 Vielä on otettava huomioon kellon siirto, joten on oltava liikkeellä tuntia normaalia 

aikaisemmin. Liikenne yöllä hiljaista, joten matkaan kuluu aikalailla tarkalleen tunti. 
Lippuselvitykseen he pääsivät omassa jonossaan ensimmäisinä, sillä jonoja ei ollut, 
koska matkatoimistojen bussit ei olleet vielä saapuneet. 

 
 
Huhtikuu 2011 
 
1.4.11 HYVÄÄ APRILLIPÄIVÄA :) 
 
2.4.11 Bollullossa Kätkönetsimisreissulla. Edellisestä Bollullon reissusta on vierähtänyt sen 

verran, että olivat ehtineet päällystää tien, ja muutamiin paikkoihin olivat laittaneet 
puukaiteet. 

 
 Perillä odotti kaksi uutta kätköä. El Bollulo ja Playa Bollullo. Löysimme molemmat 

kätköt, mutta vain toisen kuittasimme. Kuittaamatta jäänyt kätkö oli laitettu liian nä-
kösälle paikalle, joten me emme voineet sitä kaivaa esille, niin että ulkopuoliset eivät 
olisi sitä huomanneet.  

 
3.4.11 Ensimmäinen Chamorca 1 retki sitten viime sateiden. Polku muuten kunnossa, mutta 

barrancon puron ylitykseen tehdyt kaksi siltaa ovat kadonneet. Ajankohtaisissa mu-
kana 2009 otettu kuva. Sillanrakentaja siestalla. Samainen silta jossa minä aikanaan 
vilvoittelin nyrjähtänyttä nilkkaani. 

 



 Kovasti harmittaa rakentajien puolesta, hukkaan mennyt työ. Hienot sillat tekivät, joita 
pitkin barrancon pohjalla puolelta toiselle siirtyminen oli helppoa. Nyt kaikki on men-
nyt veden mukana. Pitänee vain toivoa, että joskus saadaan tilalle uudet sillat.  

    Siltoja ei tarvi, jos barrancossa ei ole vettä. 
 
 Kynttiläneidonkielet ja mehikasvit ovat kovalla vauhdilla kasvattamassa kukintojaan. 

Muutamien päivien kuluttua on mahdollista ihailla neidonkielien valkoisista ja mehi-
kasvien keltaisista kukista. 

 
6.4.11 Maanantaina maastossa, ja eilen Teidellä. 
 
 Guajaran pohjoisrinne näytti eilen sulalta, joten to. 7.4 suunniteltu Paisaje Lunarin 

retki toteutetaan suunnitelman mukaan.  
 
 Lähdemme Puertosta 6:00, ja aloitamme päivän katselemalla Parador hotellin pihalla 

kun aamun ensimmäisen auringonsäteet osuu Teiden huippuun 7:41.  
    Sitten eturinnettä ylös Guajaralle. Sieltä laskeutuminen Paisaje Lunarin valkoisiin 

maisemiin. Paluu Parador hotellille tapahtuu kiertämällä Guajara länsikautta. Pituutta 
reitille kertyy n. 15 km ja aikaa kulunee kätköjä etsien sen verran että kokopäivä retki 
on kyseessä. 

 
7.4.11 Suunnitelma ja ajoitus retkelle oli hyvä. Olin saanut auringonnousutiedot All Marinolta 

suomen Turusta. Pieni pilviharso aiheutti sen, että odotetun kaltaista auringonpais-
tetta Teiden huippuun ei nähty. 

 
 Guajara - Paisaje Lunar reitille lähdimme heti auringonnousukuvien ottamisen jäl-

keen, 7:45 Kiipeämiseen Guajaran huipulle kului tänään aikaa n. 3 tuntia, sillä is-
tuimme ylhäällä evästauolla 10:42 

 
 Laskeutumismatkan alussa kävimme kuittaamassa yhden kätkön. 13:30 saavuimme 

Paisaje Lunariin, joten olimme käyttäneet laskeutumiseen aikaa myös n. 3 tuntia. 
Kätkön kuittaaminen ja Lunarissa vei aikaa lähes tunnin, sillä vaatii hieman kiipeile-
mistä, ennen kun kätkön pääsee kuittaamaan. 

 
 Paluumatkalle pääsimme lähtemään klo. 15 jälkeen, ja parkkipaikalle saavuimme 

18:09 
 
 Tämänpäiväinen kokonaismatka ei tallentunut minun GPS laitteeseen. Olin kiinnittä-

nyt navigaattorin repun olkaremmiin, jossa se oli ulkoilman lämmössä. Kova tuuli ja 
alhainen lämpötila aiheutti sen, että akut tyhjeni ennen aikojaan. 

 
 Paavon GPS laite oli koko matkan taskussa, ja se ilmoitti kokonaismatkaksi hieman 

yli 16 km. 
 
 
8.4.11 Illalla kävimme ilmoittautumassa Gallineron (la. 16.4.11) kevät bileisiin. Manu lupasi, 

että ruokaa on riittävästi ja kaikki ruokajuomat (olut, viini, vesi) sisältyy hintaan. Hinta 
on 18€/hlö. Jos Manun bileet kiinnostaa, niin paikka pitää varata. Lista näytti olevan 
hyvällä vauhdilla täyttymässä. 

 
16.4.11 Manulla ruokailemassa. Ilmoittautumisen ("sitovan") oli tehnyt 50 joista kuitenkin mi-

tään ilmoittamatta jäi pois 7 henkilöä. Se tarkoitti sitä että sama määrä muita haluk-
kaita ei päässyt mukaan. 

 



 Ruokana oli alkuun patonkia aliolin kanssa. Sitten tarjoiltiin salaattia. Lämmin ruoka 
oli paellaa, kanaa ja possua. jälkiruokana räiskäleitä ja hilloa. 

 
17.4.11 Tälle päivälle ennustettu saderintama saapui iltapäivällä. Puertossa ei satanut kovin-

kaan runsaasti, mutta pitkin iltaa sateli harvakseen ja hiljalleen useaan otteeseen. 
 
18.4.11 Aamukävelyllä huomasimme että Teide oli saanut uuden puhtaanvalkoisen lumipeit-

teen. Lunta ei ollut paljoa, mutta tasaisesti koko huippu oli valkoinen. Uutiset näytti 
pitkin päivää, miten sade oli tehnyt tuhojaan etelän puolella. Los Cristianosin mark-
kinapaikka oli jäänyt veden alle, ja myyntitiskit tavaroineen kärsivät suurista vesiva-
hingoista. Myyjät kertoivat että kun sade alkoi, niin 10 minuutissa tori oli veden alla. 
Kaikki oli tapahtunut niin nopeasti, että tavaroita ei ehditty saada turvaan. Tänään 
niitä sitten poimittiin veden alta. Myyntialueen alatasanteella siivoojat kulkivat vyötä-
röä myöten vedessä. 

 
20.4.11 Viikon jatkuvaan pääsiäisen viettoon kuuluu useita kulkueita. Tänään olin kirkon 

luona odottelemassa illan kulkueen alkua. Tihkusade aiheutti kuitenkin sen että kul-
kue siirrettiin seuraavaan päivään, koska ennusteen mukaan huomenna ei sada. 

 
21.4.11 Ennuste osui oikeaan ja illalla kulkue lähti kirkosta lähes aikataulun mukaisesti 20:15 

Kulkueen kuvaaminen illalla ilman jalustaa on hieman onnen kauppaa. Minä pyrin 
kuvaamaan ilman salamaa aina kun se vain on mahdollista. Tungoksessa ja ruuh-
kassa jalustan käyttö ei monestikaan ole mahdollista, joten pitää kuvata paljon, ja 
valita niistä parhaat tallennusta varten. 

 
 Sunnuntain (Eucaristía y Procesión de Resucitado) on ohjelman mukaan klo. 11:00. 
 
23.4.11 Kirpputoripäivä. Lauantaisin käymme kauppahallilla hakemassa tuoreita vihanneksia 

ja marinoitua kanaa. Tänään sateen ja Pääsiäisen johdosta kirpputorimyyjiä oli erit-
täin vähän. Myös vakituisista kauppahallimyyjistä osa oli jäänyt Pääsiäisen viettoon. 
Vihanneksia saatiin, mutta meidän suosima toisen kerroksen "kanamyymälä" oli 
kiinni. 

    Manu pelasti meidät. Kävimme ostamassa Gallinerosta valmiin valkosipulikanan 
kotipakettiin, ja taas meillä oli kanasalaattitarpeet. 

 
 
Toukokuu 2011 
 
1.5.11 HYVÄÄ VAPPUA. Me saatiin uutta lunta vuoristoon. Eiliset sateen on tullut ylhäällä 

lumena. 
 
 Tänään Día de Madre, täällä espanjassa. 
 
3.5.11 Día de la Cruz. Puerto de la Cruzissa päivä alkoi melkoisella ilotulituksella (pauk-

keella). Ampuivat paukkuraketteja. Vinha lento tyaivaalle ja kova pamahdus ja savu-
pilven tupsahdus. Näitä raketteja lensi aikaisin aamulla useita. Pauke jatkui pitkin 
päivää. 

 
 Ristin kulkue päivällä 12 aikaan. Pienimuotoinen kulkue kiersi tutun (n. tunnin) kier-

roksen kaupungilla, ja palasi kirkkoon. 
 
 19:45 Jalkapallo-ottelu. Madrid vs. Barcelona. Kahden pelin yhteistuloksella Barce-

lona pääsi finaaliin.  
 



 Illalla Los Realejosin perinteinen ristinpäivän ilotulitus. Nettisivuston mukaan ilmaan 
ammuttiin 6000 kg ruutia, joten aivan pienestä rahasta ei tässä valtavassa ilotulituk-
sessa ole kyse. 

 
4.5.11 Aamulla uutiset näytti kuvaa, että miten Barcelonassa kannattajat juhlivat eilistä fi-

naaliin pääsyä. Juhlijoilla oli hieman "mopo karannut käsistä" sillä kaupungin omai-
suutta oli tuhottu runsaasti. Vahinkojen määrää en kerrottu, mutta suihkulähteitä, ja 
katuvalolamppuja oli hajallaan. 

 
 Tänään pelataan ottelu jossa ratkeaa Barcelonan vastustaja 28.5. pelattavaan finaa-

liin. 
 
6.5.11 Tänään kävin Bollullossa kuittaamassa kätkön jonka aikaisemmin jätimme teke-

mättä. Silloin meidän kätköilypäivämme sattui viikonlopulla ja rannalla oli liian paljon 
uteliasta porukkaa. Tänään päätimme kuitata sen joka tapauksessa vaikka joku tulisi 
viereen katselemaan että mitä me sieltä kivienkoloista löysimme. Bollulloon men-
nessä Paulan tarkka katse huomasi liskon joka poikkesi aikaisemmin näkemis-
tämme. Sen kaulan ala osa oli erikoisen sininen, ja ohimolla erikoisen näköinen piste. 
Kamera oli valmiina ja nopeasti pari kuvaa, ennen kun se lisko livahtaa kivenkoloon. 

    Kotona tutkimme kuvaa tietsikan näytössä ja meistä näyttää että liskolla olisi silmän 
takan toinen "silmä" mutta se vaikuttaa jotenkin elottomammalta, kun etummainen. 
Molemmilla puolen päätä oli samanlainen. Tänä iltana 6.5. on kalasatamassa viini-
juhla klo. 18:00. Viime vuonna alueelle mennessä ostettiin nippu kuponkeja ja viini-
lasi. Kupongeilla sai maistiaisannoksen itse valitsemastaan viinistä. Luultavasti toi-
minta on tämän illan juhlassa vastaava. 

8.5.11 Äitien päivä, suomessa. Me kävimme San Pedrossa. Tälle reitille on ilmestynyt uusi 
kätkö, ja sen etsiminen kuului samalla ohjelmaan. Läksimme Belairista 10 aikaan, ja 
palasimme n. 15 paikkeilla. 

 
 Punta Bravassa oli jonkinlainen kirpputori/markkinatapahtuma, joka jatkui vielä kun 

olimme paluumatkalla. 
 
 Kätkölle, joka oli laitettu tunneliin oli annettu vihjeeksi vain; (about 15m above sea 

level, you find a tunnel, next the steps) eikä muuta.  
 
 Olin tutkinut ennakkoon kätkön tiedot, niin tiesin ottaa mukaan taskulampun. Tunne-

lin pituudesta ei mainittu mitään, mutta kun oli tunnelin alussa, niin GPS näytti vielä 
matkaksi kätkölle n. 30 metriä. Etenin tunnelissa varovasti ja pää matalalla. n. 10 
metrin jälkeen tunnelissa oli mutka ja kaartui oikealle. Tunneli oli pituudeltaan ehkä 
sen 30 metriä, ja kätkö oli sijoitettu tunnelin perälle, toisen pään tunneliaukon lähelle 
kuivuneeseen vesikanavaan. 

 
 Polku San Pedroon on vaurioitunut parissa paikassa. Maa on halkeillut ja polun vie-

reinen kiviaita on hieman kallistunut mereen päin. Kiviaidan päälle oli laitettu muovi-
nen nauha merkiksi vaurioista. Nauhan tarkoitus on varoittaa ihmisiä kiviaidasta. 
Useasti kiviaidalla istuskelee paljon ihmisiä katselemassa maisemia. 

 
10.5.11 Batanissa. Cruz del Carmenista kiersimme saman reitin jonka teimme 2009 syksyllä. 

Sää suosi meitä hyvin sillä saimme patikoida pilvisessä, hieman viileähkössä säässä. 
Kun kuljimme metsäosuuksia, niin pitkähihainen oli tarpeen, mutta avoimilla paikoilla 
se oli aivan liikaa. Hieman viileähkö kevät tekee sen että kukkaloisto maastossa vaan 
jatkluu. 

 
12.5.11 Granadilla de Abonassa kätköjä etsimässä.  



 
 Granadillassa saimme nautti aurinkoisesta päivästä paluuhetkeen saakka. Pohjoisen 

lentokentälle jälkeen aurinko tuli näkyviin ja paistoi oikein lämpimästi koko sen ajan 
minkä olimme saarten et. puolella. Saimme kulkea metsässä ja poluilla hihattomassa 
paidassa ja lyhyissä shortseissa. Se taas teki sen että suurten kanariankistus aluei-
den läpi kulkiessamme sai olla rauhallisena, ja varoa äkkinäisiä liikkeitä, sillä ampi-
aisten ja mehiläisten määrä oli erittäin suuri.  

 
 Meillä oli kahdeksan kätkön tiedot matkassa. Kuusi niistä löysimme. Kahdesta jäljel-

lejääneestä kätköstä toista emme löytäneet, ja toisen englanninkielinen selvitys ei 
minulle sanakirjan kanssa oikein auennut, joten emme päässeet sitä kunnolla edes 
etsimään. Jäipähän jotain seuraavaan kertaan jos sielläpäin liikkuu. 

 
14.5.11 Mino's Chicken avasi tänään ovensa. Baari sulkeutui huhtikuun lopulla. Silloin se oli 

vielä Jorma's Bar La Guagua. Nyt nimi on vaihtunut ja paikasta on tullut Hampurilais-
baari. En ole baarissa käynyt sisällä, joten en tarkkaan osaa sanoa mitä siellä on 
tarjolla. 

 
 Illalla teimme kaikkemme Suomen euroviisukappaleen puolesta. Lähetimme viestin 

kolmesta kännykästä, mutta sekään ei auttanut. 
    Euroviisujen aikaan löysimme netistä Mertarannan tuuletuksesta tehdyn hittikap-

paleen Taivas Varjele. Siinä sitä on tuuletuksen tuntua.  
 
15.5.11 Aamu valkein pilvettömänä. Näyttäisi viimeinkin siltä, että meilläkin täällä Teneriffan 

pohjoisrannikolla alkaa kesä. Varjolämpötila omassa mittarissamme jo aamulla 22ºC 
Lähdimme nauttimaan päivästä, ja suuntasimme Bollullon maisemiin. Kun pala-
simme klo. 12:15, niin kaupungin "kinkkumittari" näytti 32ºC. 

 
 Illalla sitten jännitämme suomen puolesta jääkiekossa. En ole vielä tutkinut, että onko 

sitä mahdollista katsella netin kautta. Suomen kanavat ei normaalisti näy suomen 
rajojen ulkopuolella. 

 
16.5.11 Kun suomesta on kyse, niin kaiken maailman ramexit ja remexit oli vissiin esteenä 

ottelun seurannassa. Onneksi kuitenkin lähettivät radion kautta selostusta. Kuvaa 
saimme näkyviin useilta ulkomaisilta nettisivuilta. Ongelmana oli se että kuva oli n. 
15-20 sek. radioselostusta jäljessä, ja selostus oli välillä venäjänkielinen, vironkieli-
nen, tai ruotsinkielinen. Viimeisen erän lopulla katosi kaikki kuvat näkyvistä, ja me 
olimme vain radion varassa. 

 
 Illalla YLE suostui näyttämään kiekkojuhlaa maailmanlaajuisesti, mutta oli kuitenkin 

estänyt muutamien erillisten haastatteluiden näkymisen ja kuulumisen, vaikka ne oli 
tehty juhlan yhteydessä (Valvova rakennusmestari Harjakaisen haastattelu). 

 
 Kyllä suomen median lähetysrajoitukset pitää huolen siitä että ulkosuomalaiset erka-

nee hiljalleen suomesta ja sen tapahtumista. Tästä johtuen suomen asiat kiinnostaa 
päivä päivältä vähemmän ja vähemmän. 

 
 Aamulla aloitimme "kesäremonttien" teon. Olemme tehneet remontit aina kesän kuu-

mimmilla helteellä, sillä voimme tehdä ne sisällä ja ilmastointikoneen viilentäessä 
huoneen lämpötilaa. 

 
 Nyt on vuorossa ikkunoiden (parvekelasit) kunnostus. Ikkunoiden kumitiivisteet ovat 

irtoilleet ja tippuneet lasin ja sisäpuolisen peitelevyn väliin. Sisälevyt on irrotettava ja 



tiivisteen kiinnitettävä uudelleen. Lisäksi laitamme sisälevyksi yhden vahvemman le-
vyn, jolloin koko ikkunarakenne vahvistuu, ja kestää paremmin seuraavat myrskyt. 

 
19.5.11 Hyvin alkanut ikkunaremontti sai yllättäen viikon "siestan". Olisin tarvinnut enää lait-

taa 10mm lastulevy kaiken kunnostetun päälle ja maalta se. No kuinkas ollakaan 
10mm lastulevy levy oli Leroy Merlinistä päässyt loppumaan. Lupasivat että sitä on 
viikonpäästä torstaina. Joten siihen saakka... 

 
21.5.11 n. klo. Kahdeksan (8) aikaan lähdimme Laurin ja Liisan kanssa Vings hotellilta Be-

lairin kautta Cruz del Carmeniin. Tarkoituksena on kiertää Batanin reitti ja laitta sinne 
yksi uusi kätkö. Mukaan pyysimme vielä Ilkan, jotta saadaan toinen GPS laite mu-
kaan, jolloin kätkön sijainti saadaan varmistettua kahdella navigaattorilla. 

 
 Sää ei perillä kuitenkaan suosinut meitä. Satoi hieman ja maasto oli jo valmiiksi 

märkä. Paluumatkalla koukkasimme Batanin kautta, joten sekin paikka tuli nyt näh-
dyksi, vaikkakin autolla. 

 
 Jotta reissu ei ollut ihan pelkkää huviajelua, niin kiersimme Strungmannin lihakaupan 

kautta, ja ostimme hieman picanttia grillimakkaraa, ja vakosipulilenkkiä. 
 
22.5.11 Tuhkaa... Jälleen on islannissa tulivuoren purkaus meneillään. Alkavalla viikolla on 

viimeisten lomalaisten aika lähteä suomeen. Saa nähdä miten käy. Ovat hieman piir-
relleet karttoja nettiin tuhkapilven tämänhetkisestä levinneisyydestä, ja antaneet 
myös ennustuksia pilven laajenemisen suhteen. 

 
24.5.11 Tjäreborgin viimeinen lomaryhmä lähti suomeen. Olimme 11 jälkeen saattelemassa 

ystäviämme bussiin. 
 
 Eilen parkissa ollut Googlen kuvausauto oli tänään liikenteessä. Aika näyttää että 

olenko päässyt uuteen katukuvaan mukaan. 
26.5.11 Puolipilvistä, ja +21ºC. Ikkunaremontti jatkuu tänään. Leroy Merlinissä luvattiin lastu-

levyt tälle päivälle, joten on mentävä katsomaan pitääkö lupaukset paikkansa. Kun 
tarvitsen kaksi lähes kahden metrin mittaista levyä, niin haluan ne valmiiksi oikeaan 
mittaa sahattuna. En tiedä onko muilla rakennusliikkeillä sahauspalvelua, joten olen 
odottanut että saan ne Leroy Merlinissä määrää mittaan sahattuna. 

 
 Lähes joka päivä saan postia, jossa joku kyselee Facebook kaverikseen. En ole ke-

nenkään pyyntöön vastannut, koska oman retkisivuston ylläpidossa on toistaiseksi 
aivan riittävästi tekemistä. 

 
 klo. 12:30 Lastulevyä ei ollut. Olisihan se pitänyt tietää. Siirtelin kalusteet aamulla 

valmiiksi keskelle lattiaa, jotta pääsee levyt laittamaan paikalleen. Ottivat puhelinnu-
meron ylös, ja aikovat soittaa kun ja jos sitä levyä josksus tulee. 

 
 Avenida Familia de Betancourt y Molina katua ollaan toden teolla laittamassa uuteen 

malliin. Kävimme kävelemässä rannassa ja näimme siellä remonttisuunnitelman työ-
maakopin seinässä. Katu muuttuu puistokaduksi, mikäli kuvista oikein ymmärsin. 
Hieman tulevasta on esimakua ajankohtaisissa kuvissa. Kuvat on kopiokuvasta otet-
tuja, ja hieman huonolaatuisia, mutta kyllä niistä suunnitelma jotenkin selkenee. 

    Calle Zamoran remontti kesti vuoden. Tämä katuosuus on kaksi kertaa Zamoran 
mittainen ja huomattavasti leveämpi, joten odotettavissa on pitkähkö remontti. Työ 
on esitteen mukaan jaettu 7 eri osa-alueeseen. En tiedä onko sillä mitään merkitystä 
työn edistymistä ajatellen. 

 



27.5.11 Lastulevyä ei tänäänkään tullut, joten kävimme uudelleen rannassa katselemassa 
sitä katuremonttisuunnitelmaa. Remontoitava osuus on tarkennettuna Lakkautetun 
hotelli Club Martiánezin kohdalta Martiánezin rantaan. Pituutta osuudella on 450 met-
riä, ja kunnostettava ala n. 10.000 m2. 

    Työn pitäisi kestää jokaisen osa-alueen kohdalla 1-2 kk, ja kokonaan pitäisi olla 
valmis 12 kuukaudessa. 

 
30.5.11 Día de Canaria. Canarian päivän kulkue (romeria) lähti liikkeelle Martianézin ran-

nasta hieman jälkeen puolen päivän. n. kolmen tunnin mittainen kulkue päättyi kala-
satamaan, jossa kulkueeseen osallistujat hajaantuivat kaupungin useisiin baareihin 
ja kahviloihin jatkamaa Canarian päivän juhlintaa. Mekin osallistuimme kulkueeseen 
La Orotavan kansallispuvuissa. 

 
1.6.11 Minulla on nettisivuston webhotellin palvelun muutos. Se saattaa aiheuttaa katkoksia 

sivuston näkymisessä. Palvelun vaihdos tarkoittaa sitä että minun on siirrettävä koko 
kotisivustoni uutteen paikkaan. Hyvänä asiana on se, että sivustoltani poistuu 3 Gt/kk 
liikennerajoitus, joten videoiden laittaminen omille sivuille on taas mahdollista. Nyt 
olen joutunut lataamaan videot Googlen verkkoalbumiin.  

 
 Hyvät puolet tarkoittaa myös sitä, että palvelun hinta nousee. Olen pitänyt sivuja, 

periaatteella, että ei maksullisia mainoksia, mutta sekin saattaa tulla vielä ajankoh-
taiseksi. 

 
 
Kesäkuu 2011 
 
1.6.11 Palvelimen muutosilmoitus saapui puolen päivän aikaan. Minun piti siirtää koko si-

vustoni uudelle palvelimelle, ja tehdä uudet sähköpostilaatikot. Kun kaikki pyydetty 
oli tehty, niin palvelimelle piti tehdä siirroista ilmoitus, jotta he voivat nimipalvelimet 
vaihtaa uuteen sivustoon.  

 
 Aloitin sivuston lataamisen iltapäivällä, ja viimeisin tiedosto oli siirretty illalla 22 jäl-

keen. Illan aikana siirtyi kaikkiaan 4761 tiedostoa. Se on määrä joka on sivuilla oli. 
Kuuden vuoden aikana on sivuille jäänyt/unohtunut poistamatonta materiaalia, joten 
suursiivouksen aika on kunhan sivut uudella palvelimella on saatu testatuksi. 

 
2.6.11 Tänään kaikki on valmista uusilla sivuilla, ja olen ilmoittanut että siirron saa tehdä.  

Loppu päivä meni odotellessa siirtoa, ja pientä sivuston siivousta ja aloittelin. 
 
 Ensimmäinen muutos oli valikossa. Siirsin vieraskirjan Omat sivut valikkoon, ja tein 

entisestä vieraskirjavalikosta Arkiston. Lopuksi vielä vaihdoin Omat sivut ja Arkiston 
paikkaa. 

 
3.6.11 Lopullinen palvelimen vaihtoilmoitus tuli tänään 9:08 Vaihtaminen kävi niin sujuvasti, 

että katkoksia ei sivuston näkyvyyteen tullut. 
 
 Nyt on sitten sivuston perusteellisen siivouksen aika. Luulisi että 4761 tiedostossa 

on jotain turhaa. Uusi palvelu on INT2000 palvelun Ultimate, ja sinä tiedostomäärällä 
ei ole ylärajaa. Tiedostokiintiön takia sivuston siivousta ei ole tarvista tehdä, mutta 
suuri määrä tiedostoja aja kansioita palvelimella sekoittaa jo oman päivityksen teke-
mistä. 

 
 Tänään pitäisi avautua ent. Ratonera. Uudet omistajat on tehnyt siihen remontti tii-

viisti pari viikkoa, ja ilmoittivat avauspäiväksi tämän perjantain.  



 
4.6.11 Eilen illalla kävimme kävelyllä kaupungilla, ja samalla tarkastimme "Ratoneran" tilan-

teen. Kuten olivat luvanneet, niin baari oli auki. 
    Se oli varmaankin juuri avattu (n. klo.18:30), sillä parhaillaan kantoivat vielä pape-

ritelineitä pöytiin. Paikka näytti hieman siltä että jotain pientä remppaa on vielä teke-
mättä. Asiakkaita ei vielä ollut, joten mekin ohitimme paikan ja päätimme käydä kat-
sastamassa paikan palvelut, kunhan kaikki on valmista. 

 
 Lauantai ja kirpputoripäivä. Lähes joka kerta on myynnissä jotain "uskomatonta" Nyt 

oli vissiin joku Disco laittanut ovelle lapun cerrado, sillä soittokalusto oli raahattu to-
rille myyntiin. 

 
 Nyt on se aika vuodesta, jolloin Tajinaste rojo (Kuningatarneidonkieli) kukkii, joten 

olemme huomenna menossa Cañadasiin kuvailemaan em. kukkia.  
    Samalla alueella, missä neidonkielet kasvaa, on muutama kätkö, joita emme ole 

vielä etsineet. Huomisella reissulla on tarkoitus kuvailun ohessa etsiä noita kolmea 
kätköä. 

 
5.6.11 Lähdimme aamulla 9 paikkeilla ajelemaan Cañadasin alueelle. 11 jälkeen oli Portillon 

parkkipaikalla vain kaksi paikkaa tyhjänä, joista me nappasimme toisen. 
 
 Suunnitelmamme oli, että käymme kolmella kätköllä, ja kuvaamme ennestään tutulla 

paikalla Tajinaste rojo (kuningatarneidonkieli) kasveja.  
 
 Ensin suuntasimme tielle, joka alkaa Parador hotellin eteläpuolelta, ja jatkuu aina 

Portilloon saakka. Muutaman kilometrin kuljettuamme poikkesimme Tieltä, ja suun-
tasimme matkamme kohti entistä "parantolaa", jossa kuittasimme ensimmäisen kät-
kön. 

 
 Palasimme tiellä ja jatkoimme matkaa reilun 1,5 kilometriä, jossa kuittasimme toisen 

kätkön. Toisen kätkön viereisellä rinteellä kasvoi satamäärin kuningatarneidonkieliä, 
joiden kuvaamiseen käytimme puolisen tuntia. 

 
 Jatkoimme metkaa vielä 1,7 kilometriä, ja saavuimme tasaiselle hiekkakentälle, jonka 

keskellä olevassa kivikasassa sijaitsi kolmas kätkömme. Täällä pidimme myös 
evästauon. 

 Paluumatkalla kuvailimme lisää neidonkieliä, ja vähän muutakin. Katselimme myös 
seinäkiipeilijöiden harjoituksia 

 
 Kun pääsimme Paradol hotellille, oli kaikki parkkipaikat täynnä rekkoja ja perävau-

nuja. Oli ravintolavaunua, generaattorivaunua, kylmäkuljetusvaunua, jne... Niitä oli 
myös parkkeerattu tienvarteen, koska kaikki eivät mahtuneet parkkipaikalle. Vaunuja 
oli yli kaksikymmentä. 

 
 Hetken aikaa tutkailimme vaunuja noin pintapuolisesti, vaikka meitä yritettiin jo hä-

tyyttää pois parkkipaikalta, joka oli päivän aikana suljettu. Huomasimme niiden ole-
van (GB) rekisterikylteillä varustettuja. Vaunujen kyljessä oli jos jonkinlaista tittelikylt-
tiä. Niistä tulimme siihen tulokseen että taas on yksi porukka tullut filmaamaan jotain 
elokuvaa. 

 
6.6.11 Veronmaksupäivä. Kiinteistövero lankeaa maksettavaksi 6.5. - 20.7. välisenä aikana. 

Tänään kävin maksamassa oman osuuteni kaupungin kirstuun. 
 



 Vielä on maksettava vero eläkkeestä. Koko vuoden verot maksetaan kerralla kesä-
kuun loppuun mennessä, tai kahdessa erässä, kesäkuussa ja marraskuussa. Tämä-
kin on huolehdittava ennen suomeen lähtöä. 

 
11.6.11 Viikossa tapahtuu. Hieman Bar / Cafeteria uutisia. 
 
 Charcolle (Calle Blanco) on työn alla uusi pizzeria, Compostelana 2. Omistaja on 

sama jolla on ennestään Pizzeria Compostelana Venezuela kadulla. 
 
 Enemmän suomalaisia koskettava asia on että Mino's Chicken on sulkenut ovensa, 

ja myynyt paikan. 
    Uudet omistajat TOMPPA ja ANU (suomalaiset) lupaavat palauttaa baarin toimin-

nan entiselleen, mutta myös jotain uutta on luvassa. Baari avataan tämän päivän 
tietojen mukaan lokakuun alussa. 

 
 Myös suomalaisia koskeva uutinen on että Ratonera on avannut jälleen ovensa. 

Omistaja/t (ajankohtaiset kuvat, kuva 4) reunimmaiset ovat paikallisia. Työskennel-
leet aikaisemmin muissa baareissa, joten kokemusta on. Palvelu on todelle hyvää ja 
nopeaa. 

 
14.6.11 Yökuvausta. Illalla, puoli kymmenen paikkeilla läksimme yläkaupunkiin Camino de la 

Costa kadulle katselemaan josko siellä pääsisi kuvaamaan Yön Kuningatarta. Ne 
ovat kukkineet siellä jo useampana iltana, sillä aamulenkillä Paula oli nähnyt run-
saasti kukintoja, jotka olivat jo kukkineet.  

    Tänä iltana avautuneita kukkia oli toistakymmentä. Monta oli siinä vaiheessa, että 
niiden kukinto on odotettavissa huomenna. Myös pienempiä alkuja on runsaasti, jo-
ten kukintaa on mahdollista seurata vielä useampana iltana. 

 
 Paluumatkan teimme rannan kautta ja pääsimme kuvailemaan hieman öistä Puerto 

de la Cruzia La Pazin näköalatasanteelta, ja hieman alempaakin. 
 
 Puerton puolella on ollut hieman pilvistä pitkän aikaa, mutta lämpötila päivisin on ihan 

sopiva. Yötkin on yli kahden kymmenen. Nyt klo. 23:45 on +22 astetta. 
 
 Tänään vaihdoin karttoja navigaattoriin, sillä Suomen matka lähenee, ja tarkoituk-

sena on etsiä ja kuitata sielläkin jokunen kätkö. Tähän mennessä löytämämme 108 
kätköä on kaikki Kanarian saarilta. 

 
15.6.11 Lämpötila jo aamulla +23. Säätiedotus lupaili jo hieman aurinkoisempia ilmoja. 
 
19.6.11 Paistetta riitti tällä kertaa kolmeksi päiväksi. Nyt on jo toinen pilvinen päivä, ja eilen 

illalla saatiin jopa muutama sadepisara. 
 
 Viikko on mennyt kun olemme käyneet illalla katsomassa miten Yön kuningatar jak-

saa. Kun ei tarkkaan tiedä minä päivänä ne kukkii, niin on käytävä paikanpäällä tar-
kastamassa. Jos ei olla aamukävelyllä käyty katsomassa, niin sitten olemme käyneet 
iltapäivällä. 

 
 Olemme aikaisempina vuosina nähneet ja kuvanneet kukan aukeamisen, mutta nyt 

on tilanne sellainen että seuraavalla kerralla aukeavia kukkia on yli 20. Tämä on ti-
laisuus jota ei voi päästää ohi, joten illalla menemme jälleen paikanpäälle tarkasta-
maan tilannetta. Edestakainen matka on 4 km. 

 



20.6.11 Aamupäivä pilvistä, mutta nyt paistaa ja lämpimästi. Uutiset kertoili että nyt se kesä 
alkaa, ja lupasi Santa Cruzin suuntaan huomiselle +35º 

 
 Eilen illalla kävimme taas tarkastamassa Yön Kuningattaren tilanteen. Tänään kä-

vimme paikalla 14 paikkeilla, ja nyt on kukinnot sillä mallilla, että tänä iltana se tapah-
tuu. Kaikista n. kahdestakymmenestä kukasta ei ole varmuutta, mutta laskimme ai-
kavarmoja tapauksia olevan n. 15. 

 
 Monen illan odotus ja kukkapäivystys palkittiin ja kunnolla. 14 suurta ja kukkaa avau-

tui. Me seurasimme tilannetta hieman yli tunnin, ja sen aikana avautuivat lähes kaikki 
kukat. 

 
 Kukat kuvattiin jalustalta katuvalon kellertävässä valossa ilman salamaa, joten kuvat 

on hieman lämpimämmän sävyisiä. Olimme niin innoissamme kukista että lähtöhuu-
massa unohdin harmaakortin hyllyyn, ja en päässyt kalibroimaan kameran valkota-
sapainoa, joten kuvat on valotettu automaattivalotuksella. 

 
22.6.11. + 29,9Cº (klo. 15:02)  
 
 Puerto de la Cruz alkaa hiljalleen (huomenna 23.6.) valmistautumaan Juhannuksen 

viettoon. Monet baarit "sulkeutuu". Pöydät ja tuolit kannetaan sisälle, ja sisätilat ja 
WC:t suljetaan. Pihaan laitetaan DORADAN tiski ja siitä myydään hanakaljaa Juhan-
nuksen viettäjille kertakäyttömukeihin läpi yön.  

 
 San Telmon näköalatasanteen remontti ei tunnu olevan koskaan lopullisesti valmis. 

Nyt on vuorossa jonkin sorttinen vedeneristysjuttu. Laatoituksen alla on muovikalvo 
jota kuumailmapuhaltimella ja muovin paloilla paikkailtiin. Sitten kuoppa lasketaan 
täyteen vettä, ja aamulla katsotaan vuotaako alakertaan vai eikö vuoda. Valmistumi-
sen jälkeen tämä on jo kolmas aukaisu, sillä tekovaiheessa on joku hieman hoitanut 
hommansa huonosti. En usko alkuunkaan että tämä olisi viimeinen aukaisu.  

 
 Rannassa on juhannuksen viettoon valmistautuminen oli iltapäivällä täydessä vauh-

dissa. San Felipen linnakkeen viereen rakennettiin suurta esiintymislavaa. Juhan-
nuskokkoja oli jo valmiina kahdessa paikassa. Kalasataman kokko oli vielä läjä vai-
heessa, mutta siitäkin huomiselle illalle koko varmaan valmistuu.  

 
23.6.11 Juhannus-aatto +28ºC 
    Illalla kävimme Casa Mariassa syömässä. Paluumatkalla seurasimme juhannuk-

sen viettoa rannassa. Hiekalle oli pystytetty satoja telttoja, ja rakenneltu kaikenlaisia 
piknic pöytiä ja patioita. Me pysähdyimme Manulle seuraamaan juhannuksen juhlin-
taa. 

 
 Yöllä kävimme katselemassa kokon polttoa, ja osa kävi puolen yön aikaan hieman 

kastautumassa meressä, kuten täällä tapaan kuuluu. 
 Illan aikana saimme seurata kahta suurta ilotulitusta, joissa ei raketteja taaskaan 

säästelty. 
 
24.6.11 Eläineten "juhannus" Vuohet ja hevoset oli valloittaneet kalasataman. Vuohia oli enkä 

hieman yli sata, ja hevosia kymmenkunta.  
 
 Vuohia käytettiin meressä kastelemassa silleen kunnolla. Varmaankin se kuuluu jo-

tenkin Juhannuksen rituaaleihin, mutta olen myös kuullut että suolaisella merivedellä 
olisi jonkinlainen vaikutus turkkiin. Enkä silla torjutaan jotain loisia turkista. Ei tarkkaa 
tietoa. 



 
26.6.11 Corpus Christi. 
    Katutaiteilijat, koululaiset, ym. ryhmät tekivät toinen toistaan hienompia kuvioita Pu-

erto de la Cruzin kaduille. Ensimmäiset kuviot oli jo puolenpäivän aikaan lähes val-
miita. Vaativammat kuviot olivat isotöisempiä, ja niitä viimeisteltiin vielä iltapäivällä. 

 
 Hieman jälkeen 20 lähti liikkeelle Coprus Christi kulkue, joka kulki pitkin hiekkakuvion 

koristeltuja katuja. Reitti oli tuttu. Kirkko - Calle Quintana - San Juan - Calle de Blanco 
- Iriarte - San Juan - Luis Cruz - Cólogan. 

 
 Minä seurasin ja kuvailin kulkuetta C/ Iriarten ja C/ San Juanin risteykseen, jonka 

paikan kulkue ohitti 21 aikaan. 
 
28.6.11 Lähtö suomeen lähestyy. Kovasti on mietitty, että mitä vaatetta tarvitaan mukaan 6 

viikon matkalle. Lähes aina on ollut vaatetta varattuna liikaa. Suuri osa tullut edelli-
siltä reissuilta takaisin koskemattomina, koska aina on ollut pyykkikone käytettävissä. 

 
 Olemme järjestäneet asuntovahdin lomamme ajaksi. En kuitenkaan halua häntä lii-

kaa työllistää jättämällä tietokoneen käyntiin lomamme ajaksi. 
    Tänään illalla tietokoneemme Puerto de la Cruzissa sulkeutuu 6 viikoksi. Se tietää 

sitä että liveCam lakkaa toimimasta. Still ja ajankohtaista kuvaa pyrin päivittämään 
suomesta lomamme aikana. Still-kuvan lähettämistä testailen liikkuvasta autosta. 

 
 Paluumme Puertoon tapahtuu 10.8.2011. Se sattuu aikaan, jolloin uusi baarinomis-

taja (ent. Jorma's bar) aloittelee töitään, saadakseen baarin toimintakuntoon ennen 
kun lomakausi alkaa. Minulle on siihen jonkinlaista pientä remonttihommaa tarjottu. 

 
 Kului reilu vuosi kun entinen omistaja (Mino) kyllästyi työntekoon, ja laittoi baarin 

myyntiin. Nyt sen on ostanut suomalaiset Tomi ja Anu  Baari avautuu lokakuun 
alussa. Henkilökunta on suomalainen. 

 
 Pakkaamisen ohessa kävimme kuvailemassa Tiinan tulevaa naistenvaateliike. 

Kauppa sijaitsee Valois kadulla http://www.retket.info/puerto/kau-
pat/shakti/shakti.htm  

 Avajaiset on 2.7.2011 ja siellä on mahdollista tehdä vaateostoksia suomenkielellä. 
 
 Lentomme suomeen lähtee aamulla 7:20 joten kentällä on oltava aamulla heti kun 

ovet aukeaa, eli 6:00.  
 
29.6.11 Saavuimme TFN kentälle 6:50 Ovet aukesi vasta 6:00, joten odotellessa piti laittaa 

pitkähihaista päälle, koska aamu TFN korkeudessa oli viileä. 
 
 Lentokoneessa istuimme rivillä 6. Edessäni istui englantilainen nainen senikäisen 

lapsen kanssa, että sillä oli oma istumapaikka. Lapsen äiti kaivoi kassistaan omat 
valjaat, joilla lapsi laitettiin penkkiin/turvavyöhön kiinni. Kun äiti oli saanut lapsensa 
valjaisiin, niin koko henkilökunta kävi valjaita katsomassa, kummastelemassa ja va-
lokuvia ottamassa. Valjaissa oli jotain erikoista, koska henkilökunta kävi  lennon ai-
kana valjaita monta kertaa ihmettelemässä. 

 
 Madridiin saavuttiin 11:01 ja seuraava lähtö 12:15 joten aikaa hieman reilu tunti. kau-

passa ja wc:ssä, jonka jälkeen lipun mukaisesti portille odottelemaan. Kello alkoi 
näyttämään jo lähtöaikaa. Olimme edelleen jonossa portilla, mutta minkäänlaista il-
moitusta odottelulle ei tullut. Boarding teksti ilmestyi tauluun klo. 12:17 Sitten tuli kuu-
lutus. Ensin business matkustajat, ja sen jälkeen muut. Asettuminen paikoilleen kesti 



puoli tuntia. Kone irtosi putkesta 12:45  7 min. rullauksen kiitoradan päässä. Vauhti 
taivaalle klo. 12:52 Tässä vaiheessa emme vielä tienneet, että molemmat (kaikki) 
matkalaukkumme jäi Madridiin. 

    13:30 alkoi ruokatarjoilu (pastaa, kahvia ja piparia). Emme tienneet että tällä len-
nolla edes on mitään ruokatarjoilua, joten kävimme ennen lähtöä kahvilla ja sämpy-
lällä, sillä Spanair joka operoi ensimmäisen osuuden Tenerife-Madrid tarjoili ainoas-
taan jotain juomia. 

 
 München klo. 14:50 odottelua ja elokuvan katsomista. Oli ladannut koneelle elokuvan 

Armageddon, jonka parissa kului liki 2 tuntia. Tuntia ennen lähtöaikaa tuli muutosil-
moitus. Uusi lähtöaika 20:30 joten hieman lisäodottelua. 

 
 20:15 istuttiin koneessa ja vain 5 min. myöhemmin alkoi vauhdin otto. Jälleen ruoka-

tarjoilu. Nyt vuorostaan salaattiannos. Ruokajuomavaunussa oli kahvia, vettä,  me-
hua olutta ja viiniä. Kaikki sisältyi jälleen lipunhintaan. Suomessa 00:11 

 
 Odottelimme laukkuja liki tunnin. Lopuksi menimme kysymään, että joko Münchenin 

lennon kaikki laukut on remmillä. Virkailija pyysi lentolippumme ja naputteli koneelle 
numerot laukuista. Sitten ilmoitti meidän laukkujen olevan Madridissa. Sanoi niiden 
tulevan to. päivällä 12 paikkeilla. Selitimme että kaikki meidän tavaramme on lau-
kuissa, ja ainoat vaatteemme on ollut päällä jo 12 tunti. Kyselimme "selviytymispak-
kausta" , jossa on hammasharja, T-paita ym.. Ei ollut, vaikka aikaisemmin olemme 
em. pakkauksen saaneet. Heidän mielestään kaikki suomalaiset jotka tulee Helsin-
kiin ovat menossa kotiin, ja siellä on kaikkea tarvittavaa joten pakkausta ei anneta. 
Kolme lentoa Madridin kautta, ja joka kerta on jäänyt laukku/t sinne päiväksi. 

 
30.6.11 Päivällä aloimme odottelemaan laukkuja tai edes ilmoitusta että milloin ne tulee. Soit-

telin kentälle monta kerttaa, ja aina automaatti. Valitettavasti linjoilla on nyt ruuhkaa, 
ja katkasi puhelun. 

 
 Soittoyrityksiä päivän aikana 8-10 ja aina sama vastaus. 18.03 pääsin läpi. Silloin 

automaatti vastasi, palvelu oin käytössä päivittäin vain klo. 18:00 saakka, joten pa-
latkaa huomen asiaan. 

 
 Jos en päivän aikana yhtään kehunut Madridin kentän palvelua, niin tämän jälkeen 

en kehu Helsinki-Vantaan kentän palvelujakaan. 
 
 Kun pääsimme illemmalla majapaikkaamme, niin soittivat lentokentältä, että teidän 

laukkunne on  löytynyt ja ne tuodaan tänä iltana. Laukkumme saapui illalla 23:00. 
joten nyt voidaan aloittaa lomailu. 

 
 
Heinäkuu 2011 
 
1.7.11 Tänään käytin auton huollossa, sillä ilmastointilaite ei toiminut ollenkaan. Huollossa 

testattiin ilmastointikoje jonkinlaisella testerillä. Vuotoja ei putkistossa ollut, mutta ei 
ollut mitään aineitakaan. Kaikki oli haihtunut tai muuten vain kadonnut. Aineiden li-
säys, (öljyä 8g ja jotain ”freonia” ainetta 600g) Laite alkoi  toimimaa, joten ajomuka-
vuus parani huomattavasti, koska ulkoilman lämpötila on 30 astetta. 

 
2.7.11 Nyt kun matkalaukut saatiin "kotiin" niin päästiin lomailee. Suuntasimme Tallinnaan. 

Hanna oli varannut kasi huonetta Hotelli Shnelli:stä, joka sijaitsi Tallinnan rautatie-
aseman vieressä. Kun avasin huoneen verhot, niin huomasin näköalan olevan suo-
raan ratapihalle. 



 
 Vietimme iltaa Tallinnan vanhassa kaupunginosassa. Söimme venäläisessä ravinto-

lassa todella hyvää ruokaa. Valkosipulia oli aivan riittävästi, ja ihan pyytämättä. 
    Istuskelimme eri baareissa ja seurasimme kaupungin lauantai-illan viettoa. Poltta-

riporukoita oli useita. Kaikenlaiset katutaiteilijat ja jonglöörit esittelivät taitojaan. jos 
jonkinlaista ryhmää kierteli ympäri kaupunkia. Jotkut laulelivat kulkiessaan, ja jotkut 
vain rallattelivat. Yhteistä oli se, että kaikilla oli hauskaa. 

 
3.7.11 Aamupalalle 10:00. Kolmannen kerroksen ruokalaan piti kulkea kävelysiltaa pitkin 

toiseen rakennukseen (asemarakennukseen) Sieltä löytyi hotellin ravintola, jossa aa-
mupala tarjoiltiin. Ruokalan seinillä oli nähtävissä jotain vanhoja rautatieaiheisia lait-
teita. En saanut selville, että mitähän ne mahtoi olla. Ruokalan koristeluun oli käytetty 
runsaasti postikortteja. Myös vanha polkupyörä roikkui seinällä.  

 
 Ruokailun jälkeen, ennen huoneiden luovutusta kävimme "markkinoilla", joka oli sel-

lainen peltihökkelikylä ratapihan toisella puolella. Huoneiden luovutuksen jälkeen pa-
lasimme kiertelimme tekemässä ostoksia ja laivalle palasimme 16:30 lähtevään lai-
vaan palasimme puolisen tuntia ennen lähtöä. 

 
4.-5.7.11 Muuttopäiviä. 40 muuttolaatikollista tavaroita kuskattiin asunnosta toiseen ja vielä lai-

tettiin komeroihin tai muihin paikkoihin. Illalla tiesi kantaneensa jotain. Toisessa 
päässä suurimmat kalusteet piti kantaa portaita pitkin, koska ne ei mahtuneet hissiin. 

 
6.7.11 Aamulla ajoimme Hyvinkäälle tapaamaan äitiäni. 
 
8.7.11 Tänään suuntaamme Savonrantaan. Tarkoitus on katsella Kerimäellä hieman kirk-

koa, ja muita nähtävyyksiä.  Matkaa tälle päivälle n. 300 km. Olemme menossa juh-
limaan Puerton ystävämme synttäreitä. 

 
10.7.11 Tänään palasimme takaisin Lappeenrantaan, ja siellä Taipalsaareen. Menomatkalla 

poikkesimme satamatorille. Siellä ostimme kuuluisat vetypiirakat. Ulkolämpötila au-
ton mittarin mukaan 31 astetta. Onneksi ilmastointi toimii. 

    Taipalsaareen saavuimme neljän paikkeilla. Jussin työvuoro oli juuri loppumassa, 
joten me suuntasimme lomakylään Saimaan ranta. Meille oli varattu sieltä mökki kol-
meksi yöksi. 

 
11.7.11 Mökkielämää. Päivällä kävimme Lappeenrannan torilla ruoka ja mansikka ostoksilla. 

Ostosten jälkeen poikkesimme uudelleen vetypiirakoiden syöntiin. Tänään auton ul-
kolämpömittari näytti +34 astetta.  

 
12.7.11 Tänään satoi suomenmatkamme ensimmäiset sadepisarat. Ajelimme ajankuluksi 

Savitaipaleelle. Paluumatkan teimme entisen Suur-Saimaan lomakylän kautta. 
 
 Saimaan ranta "lomakylä" on tänään venäläisomistuksessa ja aikalailla hiljainen 

paikka. Meidän lisäksi vain muutama venäläinen lomailija. Ravintolassa/baarissa ei 
mitään palveluita. Terassilla luki hienossa kyltissä, että itsepalvelu, mutta lattialankun 
oli alkaneet käytönpuutteessa sammaloitumaan. Kun me kävimme siellä katsele-
massa paikkoja, niin mitään ei voinut ostaa, sillä ei ollut kassaa. Sen oli joku kuu-
lemma vienyt jonnekin. Paikka oli kuitenkin auki ja yksi tyttö laitteli kattauksia sisäti-
loihin jollekin ryhmälle, joten ruokaa sieltä vissiin on saatavilla. 

    Me emme ravintolan palveluja kaivanneet, sillä olimme varautuneet kolmeen päi-
vän lomailuun ja kävimme päivisin Lappeenrannassa tai Taipalsaaressa täydentä-
mässä eväsvarastojamme. 

 



13.7.11 Taipalsaari - Iisalmi 
 
 Lähdimme Taipalsaaresta 11 paikkeilla ajelemaan kohti Iisalmea. Hennan ja Arton 

pihaan saavuimme illalla 17 paikkeilla. Iisalmessa pysähdyimme yhdeksi yöksi. Edel-
lisenä kesänä ohjelmamme olo niin tiukka, että emme ehtineet poikkeamaan itäsuo-
messa ollenkaan. Nyt olimme tehneet jo lomasuunnitelmaan varauksen täällä käyn-
tiin. 

 
 Iisalmeen, niin siellä oli menossa uusien ulkoportaiden rakentaminen. Työ oli alkanut 

jo edellisenä päivänä, ja runko oli jo valmiina, kun saavuimme. Me kerkesimme osal-
listua "talkoisiin" hetken, sillä asialla on oikea rakennusalan ammattilainen, ja työ val-
mistui sellaista vauhtia, että minun työpanokseni rajoittui vain lankun päästä kiinni 
pitämiseen, kun Arto niitä sahaili sirkkelillä sopivan mittaisiksi. 

 
 Kuten kunnon talkoisiin kuuluu, niin lopuksi saunottiin ja grillattiin. 
 
 Pysähdyksemme Hennan ja Arton luona jäi lyhyeksi, sillä Lapsenlapsemme ja suun-

nitellut työt odotti Muhoksella. 
 
14.7.11 Iisalmi - Muhos.  
 
14.-31.7.11 Muhoksella vietämme seuraavat kaksi viikkoa. Ohjelmassa on pientä remppaa ja 

kahden lapsenlasten hoitamista. 
 
 Kesäautomme on tuotu saksasta, joten sen ruostesuojaus on myös ohjelmassa. Niin 

ja tietenkin suomessa tarvitaan vielä lohkolämmitin, jotta saamme auton käyntiin 
myös tulevana jouluna. 

 
25.7. Perjantaina 22.7. saimme autoon suomalaiset rekisterikilvet. Kilvet on vielä peräkon-

tissa, sillä ne ei sellaisenaan käynyt saksalaiseen asennuskehikkoon, vaan sitä  jou-
tunee hieman työstämään. työstämisen olen jättänyt ruostesuojauksen jakeen tehtä-
väksi hommaksi. 

 
 Tänään vein auton ruostesuojaukseen, ja sen luvattiin olevan valmis parin päivän 

kuluttua. 
 
 Huomenna on ohjelmassa uusien henkilökorttien hakeminen. Lisäksi on käytävä os-

tamassa kortinlukulaite, jolla kortista saa käyttöön kaiken mahdollisen hyödyn. Mie-
lestäni yksi hyvistä hyödyistä olisi sähköinen allekirjoitus netissä. Minulle siitä ei ole 
henkilökohtaisesti juurikaan hyötyä, sillä olen kirjoilla Puerto de la Cruzissa, ja siellä 
ei em. korttia virastoissa juurikaan tunneta. Monessakaan paikassa sitä ei hyväksytä 
edes virallisena henkilöllisyystodistuksena. 

 
 Puertossa asuu paljon suomalaisia, joilla kortin ominaisuuksille on ehkä käyttöä. Sil-

loin kortinlukulaitetta tarvitaan. 
 
 
Elokuu 2011 
 
1.8.11 Muhokselta Raahen ja Porin kautta Euraan. Raahessa kävimme aamukahvilla Mer-

vin ja Jollen luona. Porissa kävimme tervehtimässä "Ookke Karaa" 
 



 Eurassa illalla 18 paikkeilla. Illemmalla kävimme saunomassa mökillä, jota olimme 
kahtena kesänä vuokranneet muutamaksi viikoksi. Nyt mökkiin oli tehty pieni re-
montti. Sauna oli uusittu, ja asunnon puolellekin oli hieman remonttia tehty. 

 
2.8.11 Eurasta siirryttiin Naantaliin 
 
3.8.11 Meriristeily Naantalista Turun saaristoon Laurin ja Liisan veneessä.   
 
4.8.11 Naantalista Vihtiin ja Moksiin. ohjelmassamme oli kaksien portaiden kunnostus, ja 

hieman vesirännien laittamista. Porrasremontti alkoi heti kun päästiin perille, sillä sa-
teen uhka oli jo olemassa, ja haluttiin että jää jokunen päivä aikaa vielä metsässä 
retkeilyyn. 

 
5.8.11 Portaiden teko jatkuu. Välillä kävimme kävelemässä' Konianvuoren luonnonsuojelu-

alueella. Kävimme katsomassa myös Konian kirnua (hiidenkirnu). 
 
6.8.11 Asenneltiin ja korjailtiin pari vesikourua. Sateet alkoi hieman ennen kun saimme kou-

rut paikoilleen. Sadetta tuli kuitenkin sen verran vähän, että se ei haitannut työn lop-
puun saattamista. 

 
7.8.11 Aamuyöllä satoi vettä kaatamalla. Se teki hyvää metsälle, sillä toissapäiväinen käve-

lyretki tehtiin erittäin kuivassa maastossa. 
 
 Aamulla teimme pienen kävelyretken Sudenkalliolle. Tällä reissulla törmäsimme ke-

sän ensimmäisiin hirvikärpäsiin, jotka olivat jo takertuneet takkimme mustaan kan-
kaaseen ja pudottaneet siipensä. 

 
 Iltapäivällä palasimme metsiin. Nyt keräsimme sieniä suuren pussillisen, jotka sitten 

illemmalla vielä kuivattiin. 
 
 Sieni metsässä törmäsimme Hyvinkääläiseen 7 hengen porukkaan, joka oli syö-

mässä mansikkakakkua. Hieman hämmästyimme, mutta asia selvisi kun pääsimme 
heidän kanssaan juttusille. He juhlivat yhden mukana olleen pariskunnan 40v. hää-
päivää. Mekin pääsimme maistelemaan kakkua, ja sen saimme tehdä hienosti ho-
pealusikalla. 

 
 Huomenna Siirtyminen Hyvinkään kautta Nurmijärvelle, ja sieltä edelleen Helsinkiin.  
 
8.8.11 Pikkuhiljaa alkaa valmistautuminen kotimatkaan. Tänään palaamme Helsinkiin ja 

teemme viimehetken hankinnat. Monta asiaa tarvitsee vielä hoitaa ennen keskiviik-
koa. Lento Teneriffalle lähtee 10.8. puolen päivän aikaan. 

 
9.8.11 Aamulla raitsikalla rautatientorille, ja metrolla Ruoholahteen. Verkkokauppa.com:issa 

oli asiakkaita tungokseen saakka. Ostoslistalla oli hankittavana suomalainen näp-
päimistö, ja henkilökortin lukulaite. Ostosten tekeminen vie puolisen tuntia, mutta 
TAX FREE kuittien saaminen yli puoli tuntia. Jotenkin kauppiaalla oli koko TAX FREE 
kaupanteko oli hieman hakusessa. 

 
 Iltapäivällä vielä hieman ruokaostoksia kaatosateessa. 
 
 Laukut alkaa olla pakattuna. Lähtö on aamulla 9 paikkeilla. Viemme auton Hannalle 

ja sitten lentokentälle. Koneen lähtöaika Helsingistä on 12.50 Kotikentällä TFN pitäisi 
lennon laskeutua 21:30 



10.8.11 Eilen sovimme Speden kanssa, että hän vie meidät lentokentälle. Auto oli jo odotte-
lemassa, kun saavuimme parkkipaikalle. Jätimme auton Hannan huostaan, ja siir-
ryimme Speden kyytiin. Matkan lentokentälle kesti puolisen tuntia. 

 
 Kentällä olimme hieman jälkeen 10. Lufthansan lähtöselvitystiskillä oli vain yksi vir-

kailija, ja aulassa lukematonmäärä koneita, joilla lähtöselvityksen voi tehdä. Tänään 
jouduimme opettelemaan lähtöselvityksen tekemisen automaatilla. Pienen harjoituk-
sen jälkeen se sujui ja kone tulosti meille kaikki kuusi lippua. Kaksi jokaista lentoa 
varten. 

 
 Turvatarkastuksen jälkeen kävimme hakemassa ALV palautukset TAX FREE ostok-

sista. Niiden luvattiin palautuvan tilille viiden pankkipäivän kuluessa. 
 
 Seuraavana oli vuorossa aamukahvi. Kävimme pullakahvilla Seasons Rest&Caf baa-

rissa. Ostimme kaksi kahvia ja kaksi hillomunkkia kahvit 3€/kpl ja munkit 2,80€/kpl 
yht. 11,60€ 

 
 Helsinki - Frankfurt lennolla kone oli Airus. Jonkin sortin perusversio, sillä selkänojat 

ei edes kallistuneet. Jalkatila oli kuitenkin oikein riittävä. Penkit oli uutta mallia. Se 
teki lisää jalkatilaa. Matkan aikana tarjoiltiin joku lämmin piirakka-ateria.  

 
 Frankfurtin kenttä on remontissa, joten meidät jätettiin kentälle ja kuskattiin bussilla 

terminaaliin. Hallissa läksimme seuraamaan nuolia kohti seuraavaa lähtöporttia A 26 
Parinsadan metrin jälkeen jouduimme laskeutumaan 3 kerrosta alemmas, kellariin. 
Siellä oli pitkä liukukäytävä, jolla siirryimme toiseen rakennukseen. Käytävän loputtua 
piti nousta 2-3 kerrosta ylemmäs. Nyt käytimme hissiä. Matkalla portille ostimme juo-
mista 1/2L Zero Cola. Saksassakin osataan rahastaa lentokentällä. Zero Cola 3,50€ 

 
 Frankfurt – Madrid lennolla kone oli Airbus 319-100 Tässä koneessa penkin selkä-

noja kallistui. Jalkatila riittävä. Ruokana tarjoiltiin pastaa jossain hyvän makuisessa 
kastikkeessa ja juomat. 

 
 Madridissa saavuimme D halliin ja viimeinen lento lähti portilta F 78. Jälleen monen 

sadan metrin kävely lähtöportille. 
 
 Teneriffan koneeseen pääsyä odotellessa kävin katselemassa kun matkalaukkuja 

lastattiin koneeseen. Yritin katsella, että näkyykö tuttuja laukkuja. Onhan laukkumme 
jäänyt Madridiin jo kolme kertaa. 

 
 Lennon operoi Spanair. Kone Airbus A 320 Lentoon ei kuulunut mitään tarjoilua. 

Myyntikärry kylläkin kulki.  
 
 TFN kentällä lähes ajallaan, ja laukkumme tuli remmille melkein ensimmäisinä. 
 
 Kotona illalla 22:30 ja kaikki laukut mukana. Tänään olimme oikein tyytyväisiä Luft-

hansan toimintaan. 
 
12.8.11 Puerto ei ole juurikaan muuttunut kuuden viikon aikana. Pari uutta pizzeriaa on 

avattu. Katuremontit ei ole  edistyneet odotetusti.  
 
 Uusi apteekki on avannut ovensa EDF. El Laurelissa. 
 
 Tamaraguan ambulanssit on saaneet kolme omaa parkkipaikkaa. Risteys on ollut 

ongelmallinen, kun kaikki vastaanotolle tulijat haluaa parkkeerata oman autonsa ihan 



oven eteen. Sitten on vielä 5-7 ambulanssia. Ettei olisi liian helppoa, niin suurin osa 
lähtevistä busseista kulkee samaisen risteyksen kautta. 

 SONY Galleria Charcon reunalla on lopettanut toimintansa, ja ikkunassa oleva lappu 
kertoo osoitteen ja puhelinnumeron, joista saa apua jos on tarvetta. 

 
 SPAR kauppa Betancourt y Molina kadulla on edelleen kiinni. Ikkunassa lappu kertoo 

jostain "remontista" (reformasta), mutta mitään ei ole tähän mennessä vielä tapahtu-
nut. Nimikyltin poistaminen vihjaa hieman siihen asiaan, että kauppa ei taida enää 
avautua. Harmi, sillä se oli auki iltaisin 23 saakka. 

 
 Mokkula on laitettu laatikkoon Suomessa ostimme mokkulaan DNA:n liittymän kah-

deksi kuukaudeksi. Liittymä oli todella hyvä, silloin kun oli kunnolliset kentät. Nopeus 
hakkasi molempiin suuntiin Telefonican lankaliittymän. 

 
15.8.11 Minun piti tänään värkätä ötökkäverkot erään ystävämme ikkunoihin. Riman ja ver-

kon ostosreissu oli hyvin suunniteltu valmiiksi aikataulutettu. Eilen illalla sitten kuu-
limme että ma. on pyhäpäivä. Se tietää että kaikki rautakaupat on kiinni. 

 
 Vapaapäivän ratoksi kävimme katselemassa missä vaiheessa on Puerto de la Cruzin 

katutyöt. Onhan ne, ja onkin aika pahassa vaiheessa. Kovasti on kaivettu katua Ca-
sablancan kohdalta. Koko katuosuus on remontissa Meretiánezin ostoskeskukseen 
saakka. 

 
 Hieman kummastuttaa katujen rakennus systeemit. Vaikuttaa kun katu olisi jaettu 

osiin ja jokaiselle osalle on määrätty omat tekijät. Kun toista reunaa kaivetaan, niin 
toista reunaa jo viimeistellään. Tällä systeemillä koko katutyömaa näyttää olevan jat-
kuvasti sekaisin. Enemmän epäilen sekasotkun ja viivästymisten syyksi sen, että työ-
maalla ei ole kunnollista johtajaa, tai sitten on liian monta johtajaa. 

 
 Lämmin ilma ja vesi oli jälleen houkutellut poikia kallioilta hyppimään mereen. Hie-

man oli sellaista näyttelemisen merkkiä ilmassa. Ensin kiivettiin korkealle kalliolle, ja 
sitten siellä seisoskeltiin ja odotettiin että saadaan runsaasti yleisöä kaiteen viereen 
katselemaan. Kun yleisöä oli tarpeeksi, niin sitten vain porloiskis. 

 
 Puerton uudet pizzeriat ei juurikaan ole vielä kehuja saaneet. Tilat on uudet ja hienot, 

mutta ne ei vaikuta ruoan laatuun millään tavalla. Joku on saanut syötävää ruokaa, 
mutta toiset aivan surkeeta, joka on pitänyt heittää roskiin. 

    Me emme ole vielä kummassakaan käyneet, mutta teemme sen vielä ennen syk-
syä. Sitten meillä on omakohtainen kokemus niiden paikkojen ruoasta. 

 
18.8.11 Tänään rakentelin erän ystävämme asunnon ikkunoihin moskiittoverkkoa. Ilmojen 

lämmetessä on kaikenlaiset ötökät alkanut lentelee ja tulee ikkunoista sisälle, koska 
on nukuttava ikkunat auki. 

 
 TV oli auki koko päivän uutisten seuraamista varten. Lähes ainut aihe koko päivän 

ajan oli Paavin vierailu Espanjassa. Live lähetystä, jossa Papa istui lasikopissa auton 
kyydissä tuli tuntitolkulla. Jotkut ihmiset olivat odotelleet jopa 7 tuntia nähdäkseen 
Paavin edes vilaukselta. Turvamiehistäkään ei ollut puutetta. 15 - 20 (MIB) miestä, 
hääri ja touhusi lasikopin ympärillä. Kun auto liikkui kaupungilla, niin MIB miehet kä-
veli auton edessä, sivuilla ja takana. 

 
 Iltauutisten mielenkiinto kohdistui eilisen jalkapallo-ottelun Madrid - Barcelona jouk-

kokahinointiin ja pieniin käsirysyihin. Siellä saivat tuta niin pelaaja, valmentajat, kun 
tuomaritkin. Siellä tönittiin, moksittiin, väännettiin korvasta, ja läpsittiin poskille, ja ties 



vaikka mitä. Siinä kahinassa punaisia kortteja jaeltiin kun pelikortteja pokerissa. Se 
jos joku on oikeaa urheilua 

 
19.8.11 Barcelona - Madrid ottelun jälkikahinat on noteerattu kunnolla, sillä BDC aamulähetys 

ruoti sitä uudelleen. Kaikki korvan väännöt ja poskille lätkimiset näytettiin uudelleen. 
En ole kovin kiinnostunut noista jokapäiväisistä peleistä, mutta olen pakostakin jou-
tunut katselemaan muutamia Madrid - Barcelona loppuotteluita.  Mielestäni Madridilla 
on aina ollut tapana voittaa pelit hieman epäurheilijamaisesti. 

 
 Höyrypesuria etsimässä. Googletimme sanoja vapor ja limpiar, jotta löytäisimme jo-

tain tietoa pesureista. Paljoa ei kovasta yrityksestä huolimatta löytynyt. Eskolta 
saimme kuitenkin selville, että Carrefour myy niitä laitteita. 

    Tänään kävimme Leroy Merlinissä ja Redisassa, mutta niistä ei löytynyt mitään. 
Kävimme myös La Verassa kyselemässä, mutta sielläkään ei ollut hyllyssä, mutta 
tilaamalla olisi saanut jotain mallia. Toimitus olisi ollut 2-3 päivää, mutta pesuri olisi 
pitänyt tilata esitteen ja pelkän kuvan perusteella. Lopetimme etsimisen ja päätimme 
menemme ma. Carrefouriin katselemaan. Siellä on nettisivuston mukaan kolme mal-
lia myynnissä. 

 
21.8.11 Aamusta ajelimme Chamorcaan. Hieman katselimme, että missä kunnossa polut on 

ennen lomakauden alkua. Toinen syy matkaan oli kaksi uutta kätköä, jotka löysimme 
molemmat. 

 
 Nokian puhelimen navigaattori ilmoittaa että polku Chamorcasta Roque Bermejoon 

on autolla ajettava tie TF-123. Tie muuttuu Chamorcasta n. 400 metrin jälkeen po-
luksi, joten autolla sinne ei ole mitään asiaa.  

 
 Meidän istuessamme kahvilla Chamorcassa, tuli pihalla tuli pihaan musta vuokra-

auto joka suihkasi suoraan kyseiselle polulle, pysähtymättä edes baarin kohdalla. 
Olimme yksimielisiä siitä, että se sisällä ollut turistinelikko, ajeli vain ja ainoastaan 
navigaattorin ohjeiden mukaan. Viiden minuutin kuluttua samainen auto palasi, ja 
ohitti kylän samanlaisella vauhdilla, kun tullessakin.  

 
 Kaksi uutta kätköä on nyt kuitattuna. Ensimmäinen, joka oli majakan luon löytyi hel-

pohkosti, koska siitä oli spoiler kuva. Toinen joka oli venesatamaan menevän tien 
varressa haetutti itseään enemmän. Kätköstä ei ollut mitään vinkkejä. Lopuksi Paula 
löysi sen yhden säkkäräpensaan takaa. Se oli piilotettu siltarakennelmaan.  

 
 Kätkön löytymisen jälkeen jatkoimme matkaa venesatamaan. Sieltä polkua pitkin Ro-

que Bermejon pienen kylän kautta nousimme kappelille. Pieni ja mielenkiintoinen 
kylä. Viisi taloa ja kaksi baaria. 

 
22.8.11 Ostoksilla tilkkukaupassa ja muuallakin.  
 
 Sain suomesta pyynnön käydä tilkkukaupassa kyselemässä netistä löytyneen las-

tenpeiton teko-ohjetta.  
    Kun saavuimme kauppaan ja esitin asiani netistä kopioidulla valokuvalla tehostet-

tuna, niin myyjä oli innoissaan että joku suomesta saakka oli kiinnostunut hänen työs-
tään. Hän kaiveli mallikuvat laatikoista ja otti niistä meille kopiot. Samalla hän valitteli 
sitä, että ohjeet ei ole vielä kokonaan valmiita, vaan ne on vielä työn alla. Nopeasti 
hän piirteli puuttuvia tietoja paperille. Kotiin päästyäni scannasin kuvat digitaaliseen 
muotoon, ja lähetin ne suomeen, jossa niitä jo innolla odoteltiin. 

 



 Seuraavan oli ostoslistalla höyrypesuri. Sitä olimme netistä kovasti etsineet, mutta 
vain Carrefour niitä sivuillaan mainosteli. Yleisesti ottaen täällä kaupat käyttää nettiä 
erittäin huonosti hyväkseen. Carrefourin Hyllystä löytyi kolme erilaista mallia. Meille 
tuli hieman valinnan vaikeuksia, koska laite laite ei ole tulossa meille itsellemme.    

    Vertailimme ja tutkimme laitteita. Hinta oli aluksi yksi valintaan vaikuttava asia. Hin-
taero oli kalliimman ja halvimman välillä n. 40 euron paikkeilla, joten laitoimme pesu-
rin toiminnan suurimmaksi kriteeriksi. Vesisäiliön tilavuus ja lisälaitteet ratkaisi lopulta 
valinnan. Valituksi tuli pieni pölyimuria muistuttava laite, joka soveltuu muiden toimin-
tojen lisäksi myös laattalattioiden, ja ikkunoidenkin pesuun. 

 
 Kun olemme shoppailemassa La Lagunassa, niin normaalisti poikkeamme IKEAA:n 

syömään kaalikääryleitä, tai lihapullia. Tänäänkin kävimme siellä, mutta nyt annok-
semme koostui kanan rintaleikkeestä, keitetyistä pikkuporkkanoista, ja salaatista. 

    Paluumatkalla poikkesimme vielä LIDLiin tutkimaan tarjouksia. Kävimme myös pa-
rissa rakennustarvikekaupassa hieman tutkailemassa muutamia ajankohtaisia re-
monttiasioita. 

 
27.8.11 Kirpputorilla. Tänään tapasimme luultavasti Puerton sitkeimmän naisautoilijan. Hän 

yritti kolmesti parkkeerata autoaan kauppahallin edustalle paikkaan jossa se ei ollut 
sallittu. Poliisi kävi joka pysäyksestä huomauttamassa. Hän kuitenkin siirsi auton hie-
man eripaikkaan, ja yritti uutta pysäköintiä. Vasta kolmas kerta tuotti tulosta, kun po-
liisi tehosti viittoiluaan pitämällä sakotusvihkoa kädessään 

 
31.8.11 Tämän viikon olen tehnyt esivalmisteluja tulevan Suomibaarin (Kukkuluuruu) maa-

laustöitä varten. Yksi seinä on jo maalattu, mutta Minon aikana tussilla seiniin kirjoi-
tetut vierailukäynnit ei ihan yhdellä maalauksella peity, joten ne vaatii uudemman 
kerroksen maalia. Tarkoitus on maalata kaikki tussikirjoittelut piiloon. 

 
 Tänään olen lupautunut mukaan Suomikerhon toimintaan. Nyt hoitamaan kerhon toi-

mistoa. Se tietää sitä, että neljä päivää viikosta olen kerhon käytettävissä. 
    Retkeilyyn se vaikuttaa tulevana talvena sillä tavalla että silloin retkeillään vain Kes-

kiviikkona, Lauantaina ja Sunnuntaina. Myös näille retkeilyyn varatuille päiville saat-
taa tulla varauksia muuhun käyttöön. Nopein voittaa. 

 
 
Syyskuu 2011 
 
2.9.11 Tämän viikonlopun ruokapaikkamme oli Los Tito's. Olimme ruokailleet siellä kerran 

aikaisemmin, ja silloin jouduimme istumaan sisätiloissa. Nyt oli tehty pöytävaraus, 
joten pääsimme istumaan puutarhan puolelle. 

    Paikka on erittäin suosittu, ja vaikka paikkoja on runsaasti, niin se näytti täydeltä. 
Ruoka oli hyvää, joten kellään ei ollut sen suhteen moittimista. Henkilökunta saa mi-
nulta palvelustaan hyvät pisteet.  

 
3.9.11 Lähes kaksi viikkoa on vierähtänyt tuossa Baarin maalauksen kanssa. Tänään kä-

vimme katselemassa miten Puerton katutyöt on edistynyt sillä aikaa. Ei tilannetta 
juurikaan voinut edellistä kertaa paremmaksi mainita, sillä työtä tehdään kovin kum-
mallisesti. Monessa paikassa valmiin näköistä, ja toisaalla taas monessa paikassa 
työ on alkuvaiheessaan. Mitään sellaista järjestelmällistä työn edistymistä ei havait-
tavissa.  

 
 Plaza de Europalla on illalla saksalaisten Olutjuhla. Se alkaa 19:00 ja lipun hinta on 

10. Siihen sisältyy juoma, ruoka ja ehkä jotain arvontaa. 
 



4.9.11 San Pedrossa. Menimme kalasataman kautta. Siellä katselimme muutaman minuutin 
hain nylkemistä. Se oli kooltaan n. 1,5 metrin luokkaa. 

 
 Olihan meillä päivä ohjelman kätkön tarkastus. Kätköstä oli tullut omistajalleen pari 

ilmoitusta, että sitä ei löytynyt. Seuraava etsijä oli sen kuitenkin löytänyt, mutta pää-
timme kuitenkin käydä sen katsomassa. Kätkö oli paikallaan, mutta ei juuri siinä pai-
kassa jossa sen Spoiler kuvan mukaan pitäisi olla. Rasiaa oli siirretty n. ½ metriä, ja 
piilotettu kiven koloon matalaan kiviaitaan, joten se siirto ei aiheuta sivustolle koordi-
naattien muuttamista. 

 San Pedron polkua kunnostetaan. Parissa paikassa joissa kiviä vyöryy rinteestä po-
lulle, oltiin rakentelemassa kiviaitaa.  

 
 San Pedrossa yritimme katsella yhtä multikätköä (San Fernando) pelkästään vihjeen 

ja kuvien perusteella, mutta emme sitä löytäneet.  
    Illalla luimme netistä, että joko etsijä oli nähnyt puutarhurin vievän kätkön pois. On-

han se tavallaan piilotettu puistoalueelle. Puistossa oli parhaillaan menossa puiden 
istutus, ja kätkö oli luultavasti löytynyt työn ohessa, sillä sen piti olla ohjeen mukaan 
piilotettuna jossain ontossa puussa. Luultavasti kätköstä puuttui se espanjan kielinen 
selvitys Geokätköilystä.  

 
10.9.11 Viikko on kulunut maalatessa, ja muissa touhuissa, joten oli aika pieneen rentoutu-

miseen. Suuntasimme auton keulan kohti Cruz del Carmenia. Tarkoituksena kiertää 
Batan Batanin reitti. 

 
 Lähtöhetkellä 10:57 oli hieman sumuinen ilma. Pilvikosteutta tippui puista, joten ku-

vauskalustoa piti suojata putoilevilta vesipisaroilta. Kun pääsimme pilvikerroksen ala-
puolelle, niin kosteus loppui. Puolenpäivä aikaan pilvipeite katosi, ja sen johdosta 
lämpötila kohosi yli 30 asteeseen. 

 
 Koko matkan katselimme myös kätkön paikkoja. Seuraavan kätköni loppusijoitus-

paikka tulee olemaan tämän hienon reitin varrella. Varsinainen kätköpaikka on vielä 
hieman avoin, koska se pitäisi löytyä metsästä. En halua tehdä "Drive In" kätköä, 
joka on mahdollista kuitata autolla viereen ajamalla. 

 
 Paluumatkalla kävimme La Lagunassa katsomassa Mesa Motalle pystytettyä muis-

tomerkkiä. Suurikokoinen muistomerkki on pystytetty 1977 tapahtuneen lento-onnet-
tomuuden muistoksi. Monumentin alue oli rakennettu suureksi ympyrän muotoiseksi. 
Rakennukseen oli käytetty kiveä, laattoja. Kasveja oli myös alueelle istutettu. Penk-
kejä ja istuma paikkoja oli runsaasti. 

 
 Vieressä oli myös suuri ja hyväkuntoinen rakennus, joka sekin näytti aivan hylätyltä, 

ja tyhjältä. Kun olimme kiertäneet monumentin, niin paluumatkalla parkkipaikalle kä-
vimme kurkkimassa alakerran ikkunoista sisälle. Tilat olivat tyhjillään. Lattialla oli joit-
kin paperinpalasia ja suuria kengänjälkiä. Mitä toimintaa siinä on ollut ja milloin, jäi 
tällä kertaa meille arvoitukseksi. 

 
 Rakennuksen toiseen päähän, katolle oli pingotettu jonkinlaisia kangas varjoja. Siellä 

näytti olevan jonkinlaista liikehdintää. Saattoivat olla myös niitä viikonlopun viettäjiä. 
Emme lähteneet asiaa tarkemmin tutkimaan. Sillä olimme patikoineet yli 4 ja puoli 
tuntia, josta puolet erittäin lämpimissä olosuhteissa. 

 
 Noin ½ km ennen monumenttia, oli tienvarressa puomi ja kyltti jonka mukaan alue 

on suljettu 22:00 - 07:00 välisen ajan.  
 



17.9.11 Baarin remontti minun osalta alaa olemaan lopuillaan. Sovitut työt alkaa olla valmiita. 
Vielä on hieman pientä maalausta, mutta ne voi tehdä sitten, kun viimeiset kaapit on 
paikallaan. 

 
 LA NOCHE EN BLANCO tapahtuman ohjelma on viimein löytynyt. Kuten aina täällä 

informointi on turisteille aika huonoa. Tapahtumista ilmoitetaan huonosti, ja ohjel-
mista vielä huonommin. Me kuulimme tapahtumasta viidakkorummun kautta jo alku-
viikosta, mutta ohjelman saimme käteen vasta eilen. 

 
19.9.11 LA NOCHE EN BLANCO tuli ja meni. Luulen että tapahtuma vastasi Helsingissä vie-

tettävää taiteiden yötä. En ole suomessa koskaan osallistunut em. tapahtumaan, jo-
ten en tiedä miten se siellä toimii. Täällä tuntui että monessa paikassa olisi pitänyt 
olla jonkinlainen organisoija, sillä niin sekavilta valmistelut näyttivät. 

    Illlan aikana seurasimme kuitenkin useampaa musiikkiesitystä. Katselimme erilai-
sia käsitöitä. Seurasimme spinning esitystä, johon halukkaat pääsi osallistumaan mu-
kaan. Katselimme muotinäytöstä, ja poniratsastusta. Jokaiselle oli katseltavaa, oli 
esitykset sitten ajallaan tai ei. 

 
 Ainut mikä tässä maassa alkaa ajallaan on varmaan jalkapallo-ottelut. Niin myös ei-

linen, joka oli katastrofi Medridille. Tappio sarjan häntäpää joukkueelle muutti jopa 
Buenos Días Canarias aamulähetystä. Normaalisti kun ilmoitetaan että "urheilua" niin 
aina tulee jalkapalloa. Nyt ei jalkapallosta ollut mitään kerrottavaa koska Madrid meni 
ja hävisi. Kyllä minusta El Levanten olisi pitänyt saada uutisnäkyvyyttä samalla mi-
talla kun muutkin saa voittaessaan pelinsä. El Díasta piti oikein hakemalla hakea, 
että maininnan löysi. 

 
 Madrid saa kiittää Espanjan koripallojoukkuetta, siitä että ne meni voittamaan Euroo-

pan mestaruuden samana päivänä, kun he hävisivät. Tässä maassa pelataan niin 
paljon, ja vain voittajat muistetaan. Nyt kaikki puhuu vain eilisestä Euroopan mesta-
ruudesta, kukaan ei puhu Madridin kompuroinnista. 

 
22.9.11 On se aika vuodesta, kun posti toi katsastus muistutuksen. Galaxyn edellisestä kat-

sastuksesta on kulunut 2 vuotta, joten on aika tilata uusi aika. Lapussa oi merkittynä 
ITV:n kotisivut, jossa varauksen voi tehdä. 

 
 Varaus sivusto muistutti kovasti sivustoa, josta varataan lupa Teidelle kiipeämiseen, 

joten varaus systeemi vaikutti tututa. Vain Espanjankielisellä sivustolla jouduin tur-
vautumaan pari kertaa sanakirjaan. Sivustolle piti ilmoittaa auton rekisteri, malli, ja 
oliko kyseessä vuosikatsastus vai jokin muutoskatsastus. Nyt oli kyseessä vuosikat-
sastus, joten vain perustiedot autosta riitti. Muutaman minuutinkuluttua auton tiedot 
oli kirjoitettu kaavakkeeseen, ja sitten kaikki lähetettiin eteenpäin. 

 
 PrintScreenillä tallensin lomakkeen itselleni varmistukseksi. Muutaman minuutin ku-

luttua sain sähköpostiini varmistuksen että aika autollemme oli varattu ke. 5.10.2011 
klo. 10:15 

 
 Sähköposti viesti piti tulostaa itselle mahdollista ajan muutamista varten. Lisäksi siinä 

oli merkitty varausnumero, jota tarvitaan katsastukseen mennessä. Näin täällä "pik-
kuhiljaa" päästää nettiä hyödyntämään myös jokapäiväisessä elämässä. 

 
28.9.11 Uutisten mukaan ensimmäiset 53 henkilöä on evakuoitu El Hierrolla. Ymmärtääkseni 

pahimmalta järistysalueelta. Ennakkovaroittelusta johtuen "rautakauppiaat" tekevät 
tiliä. Patterit, taskulamput, ja kaikenlaiset aggregaatit , ja hengityssuojaimet käy hyvin 
kaupaksi. 



    Armeijan ja palolaitoksen kalustoa ollaan parhaillaan siirtämässä laivoilla El Hier-
rolle 

 
 Kukkuluuruu Baarin projekti jatkuu, mutta alkaa jo olla minun osalta loppusuoralla. 

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin avajaisia on tarkoitus viettää la. 
1.10.2011 

 
30.9.11 Olen viettänyt "baarielämää" liki puolitoista kuukautta. Tänään oli sitten ns. viimeinen 

"työpäivä" Kukkuluurussa. 
 
 Sähkömiesten työ baarissa oli suurempi, kun kukaan osasi odottaa, sillä entinen 

omistaja oli tehnyt itse kaikki sähkötyöt, ja ne piti uusia lähes kaikki. Lisäksi tuli uusia 
laitteita jotka tarvitsevat voimavirtaa. Jäljelle jää henkilökunnan omat järjestelyt ja sii-
voukset.  

 
 Viralliset avajaisia on päätetty siirtää myöhäisempään vaiheeseen. Baari avataan 

kuitenkin lauantai iltana 1.10.2011 
 
 
Lokakuu 2011 
 
1.10.2011 Suomikerhon toimiston avautumispäivä lähestyy. Tänään olen menossa toimistolle 

järjestelemään tilojani sekä sijoittelemaan koneet ja laitteet paikoilleen, sekä testaa-
maan niiden toimintaa. 

 
 Pari tuntia ennen avautumista kävin pikaisesti kameran kanssa baarilla. Halusin ottaa 

muutaman kuvan tiloista ja henkilökunnasta ennen asiakkaiden saapumista. 
    Tomi ja Anu henkilökuntineen oli sisustuksella saanut tilat todella kivan näköiseksi. 

Lopputulos yllätti minutkin, vaikka vaikka olen ollut projektissa mukana alusta lahtien. 
 
 Illalla on tarkoitus käydä katsomassa miten Kukkukuuruun avauspäivä sujuu. 
 
 
4.10.11 Toinen päivä Suomikerhon toimistolla. Toimistossa tehtävät työt ei ole minulle uusia, 

sillä olen tehnyt niitä aikaisemminkin, tilapäisesti. Nyt teen sitä neljänä päivänä vii-
kossa.  

 
 Sää Puertossa on viimepäivinä ollut todella hiostava. Asteita on reilut 25 astetta, ja 

kosteus % korkea, joten suihkulle on kovasti käyttöä.  
 
 Kukkuluuruun "epäviralliset avajaiset" 1.10. veti baarin täyteen asiakkaita. Viralliset 

avajaiset siirtyivät "sähköpulan takia". Kun sähkö asentajat laittoivat uudet kaapelit 
uuneille, niin he asensivat niihin liian pienet sulakkeet. He eivät tienneet että suo-
mesta tuotu Metoksen uuni tarvitsee paljon virtaa. Myös pizzauuniin tuli liian pienet 
sulakkeet. Kun uunit ei toimineet ei avajaisiin suunniteltuja ruokia voinut valmistaa, 
joten virallisia avajaisia piti siirtää. 

 
 Viime yönä ukkosti runsaasti. Heräsimme neljän aikaan kovaan jyrinään, ja satee-

seen. Minä en salamoita nähnyt, mutta uutiset näytti illalla että salamointia oli ollut 
runsaasti. Myös hienoja salamointikuvia. 

 
 Huomenna on sitten auton katsastus Realejosin katsastusasemalla (ITV). Edellisestä 

on kulunut kaksi vuotta, ja katsastus on tähän saakka ollut kahden vuoden välein. 
Katsastuksen jälkeen lähden ajelemaan kätkö ja kuvauskierrokselle. On aika käydä 



katsomassa miltä Teiden maisemat näyttää tänään. Paluumatka suuntautunee San-
tiago del Teiden kautta. Ehkä käyn myös Mascassa. Onhan sielläkin jokunen uusi 
kätkö.  

 
5.10.11 Katsastus aika oli varattu 10:15 Saavuin konttoriin 9:45 ja esittelin nettivarauslappuni, 

ja kaikki tarvittavat asiakirjat. Kaikki hyvin mutta olin liian aikaisessa, joten odottele-
maan varttitunniksi. Hieman yli 10 alkoivat ottamaan vastaan asiakkaita joiden aika 
oli 10 tai sen jälkeen. 

    Sain nopeasti vaadittavat laput ja jonoon pääsin jo  5 yli kymmenen. Sitten alkoi 
odottelu. Syytä en tiedä, mutta jono ei liikkunut mihinkään. Vajaan tunnin kuluttua 
minut otettiin pakettiautojen kaistalle, ja sitten kaikki oli ohi 10 minuutissa. Kaksi 
vuotta ajoaikaa seuraavaan katsastukseen. 

 
 Katsastuksen jälkeen suunniteltu kätkökierros Teidelle ja Mascan suuntaa jäi pois, 

koska mukaan lähtijät oli saaneet jonkin vatsataudin. Onpahan kätköt navigaattorissa 
valmiin odottelemassa parempaa päivää. 

 
 Viikonloppuna on Puertossa tapahtuu. 7. - 9.10.2011 on  Convención Internacional 

de Fitnes & Wellness "ISLA LAGO MARTIÁNEZ" TAPAHTUMA. Tapahtumassa on 
erilaisia jumppatapahtumia, joihin on ymmärtääkseni mahdollista lähteä mukaan 
jumppaamaan, tai vaikka vain kokeilemaan lajia. Esitteen teksteistä päätellen tapah-
tuma on BAHIA BEACH Fitnesscenterin järjestämä  

 Sunnuntaina on Charcolla DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES. Tapahtuman ohjel-
maa kävin kahdesta INFOsta katselemassa, mutta en sitä löytänyt. Tiesin hakukier-
roksen lähes turhaksi, mutta silti kävin molemmissa. Minulle ei ole selvinnyt että mitä 
tietoa noista kahdessa INFOsta saa. Ei sieltä ainakaan mitään tapahtumaesitteitä 
koskaan löydy. 

 
6.10.11 Nyt on sekin päivä koettu että sain Skype viestin ilmassa olleesta lentokoneesta. 

Hanna kirjoitti; Jee tässä lennän juuri Ouluun. Kyllä tekniikka on ihmeellistä nykyään. 
Kyseessähän oli Norwegian yhtiön lento. 

 
10.10.11 Viikonloppuna harrastimme hieman "kulttuuria". Kävimme tutustumassa Espacio 

Cultural El Tanque nimiseen paikkaan Santa Cruzissa. Se on rakennettu vanhasta 
öljysäiliöstä, joka sijaitsee linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä. 

 
 Parhaillaan siellä on menossa Festival Keroxen 11. Me kävimme kuuntelemassa 

suomalaisen Shogun Kunitoki nimisen yhtyeen esitystä. Ryhmä tuli suomesta Santa 
Cruziin 45 minuutin esitystä varten. 

 
14.10.11 Päivittäin seuraamme El Hierron tapahtumia TV:n välityksellä. Tietoa tulee kiitettä-

västi, joten olen jättänyt suomen iltapäivälehdet lukematta. Ne kun tuntuvat tietävän 
paljon enemmän asiasta, kun viranomaiset täällä, joten kirjoitukset on sen mukaisia. 

 
 Lennot suomesta Teneriffalle alkaa päästä vauhtiin. Hieman ihmetyttää tämän päi-

vän lento Helsingistä Teneriffalle. Finnairin lento lähtee Suomesta 20:45 ja on TFS 
kentällä 01:10 Ennen kun lomailijat ovat saaneet laukkunsa, päässeet hotelleihinsa 
ja saaneet huoneensa, on kello jo aika paljon. 

    Olen menossa hakemaan em. lennolta pari suomalaista jotka tulevat Puerton puo-
lelle BelAiriin talven viettoon. Kun pääsen aamulla takaisin Puertoon ja vien auton 
talliin, niin kello on jo varmaan niin paljon että voin poiketa Paseo Hermanos Fernán-
dez Perdigón kadun baariin bussia odottavien kanssa aamu Cortadolle. 

 



 Nuoriso kunnostautui keskiviikkona. Pari tippaa liimaa Suomikerhon ulko-oven lu-
kossa oli riittävä kiusa. Pahimmassa tapauksessa se olisi tietänyt n. satasen menoa, 
jos murtamiseen olisi pitänyt tilata "lukkoseppä". 

    Meidän tapauksessa samaan huoneistoon oli toinen ovi, josta päästiin sisälle avaa-
maan liimattu lukko. Selvittiin vain lukon vaihtamisella, ja sille tuli hintaa 15€ itse vaih-
dettuna. 

 
18.10.11 Viikon päästä on kivettävä Teidelle. Tarkoitus jälleen käydä aivan huipulla. Valmis-

tautuminen on aloitettava huomenna. Olen 4 päivää viikossa Suomikerhon toimis-
tolla, joten vapaa päivä ei viikossa ole kun kolme, ja viikonloppuna on lisäksi Teno 
Alton retki. 

 
 Se tarkoittaa huomenna kauppaan menoa. Juomavarastoja on täydennettävä, ja 

evästä on hankittava. Juomista on oltava riittävästi, sillä ylhäältä sitä ei saa. Lämpi-
mällä päivällä sitä kuluu jopa kolme (1,5L) pullollista, sillä kiipeäminen saattaa kestää 
jopa 6 tuntia.  

 
 Olen nähnyt kiivettävän Teidelle sitenkin että kiipeäjän kädessä on yksi 0,5 litran pullo 

vettä. Sellainen ei kuitenkaan kuulu meidän kiipeilyohjelmaan, sillä meillä jokaisen 
kiipeilijän on kannettava juomista vähintään kolme litraa, jos meinaa mukaan. Yksi 
pullo (1,5L) siitä määrästä on urheilujuomaa. 

 
19.10.11 Juuri kun olin saanut retkijuomat ja eväät LIDListä kannetuksi autoon ja nostettua ne 

peräkonttiin, tuli puhelu, joka kertoi että Teidellä on lumi. En ollut nähnyt vuorta koska 
oli pilvinen päivä. Reilun parin minuutin kuluttua tuli tekstiviesti, joka kertoi saman 
asian. 

 
 Eipä tuo ensi lumi ole koskaan minun aikana vuorella pysynyt, joten uskon että 26.10. 

eli viikon päästä olemme kiipeämässä kohti Teiden huippua. Sieltä me sitten katse-
lemme El Hierron suuntaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. 

 
23.10.11 Kun käy harvakseen katsomassa katuremontin edistymistä, niin silloin huomaa jos 

työ on jotenkin edistynyt. Tänään edistymistä oli havaittavissa. Palmuja on istutettu, 
ja laatoitusta tehty jo suurelle alueelle. Tänään siitä sai jo jonkinlaisen kuvan että 
millainen siitä lopullisesti tulee. 

 
 Teiden ensilumi on nyt minun erityisen huomion kohteena, sillä nousulupamme on 

26.10. päivälle. Paripäivää sitten satanut lumi on jo lähtenyt, joten meidän kiipeämi-
semme näyttäisi toteutuvan suunnitellusti. 

 
 Kalasatamassa on viikkoja ollut nimilistoja joihin kansalaiset on voinut kirjoitella ni-

mensä. Listoilla on jonkinlainen tarkoitus vaikuttaa Puerto de la Cruzin vene/laivalai-
turisuunnitelman etenemiseen. Sunnuntaina 30.10. klo. 17:00 alkaa Plaza de Euro-
palla jonkin sorttinen tapahtuma asian tiimoilta. 

 
 Lasten leikkialueen maapinta Charcolla on laitettu remonttiin.  Maassa ollut pehmeä 

kumipinta on purettu, ja viety pois. Ennen sunnuntaisin lapsia täynnä oleva alue oli 
tänään tyhjä ja hiljainen. Suomalaisvalmisteinen kiipeilyteline on myös kunnostuksen 
alla, ja saa uutta maalia pintaansa. 

 
26.10.11 Herätys 5:30 Hieman aamupalaa, vermeet kasaan ja autolle. Porukan keräys, ja kello 

seitsemän suuntaamme auton keulan ylös kohti Teideä. Tarkoituksemme on olla 
kahdeksan paikkeilla lähtöpaikalla, kun päivä alkaa valkenee. Lupamme huipulle 



alkaa 13:00 joten kiipeilyaikaa jää n. 5 tuntia. Illalla sitten tiedämme, että pitikö aika-
taulumme ja päästiinkö huipulle saakka. 

 
 Aikataulumme piti oikein hyvin. Pääsimme liikkeelle hieman yli kahdeksan juuri kun 

aurinko oli nousemassa. Yläaseman luvantarkastusportilla olimme vartin yli yksi, jo-
ten nousuun kulutimme aikaa suunnitelman mukaisesti n. 5 tuntia. Sää suosi kiipeilyä 
ja suuri osa saarista näyttäytyi. 

 
30.10.11 Teno Altossa. Hieman sekaannusta kalenterimerkinnöissä, joten pääsimme Teno Al-

ton retkelle vasta hieman ennen kymmentä. 
 
 Autotallilta kiiruhdin kohti Europa Plazaa, ja oikaisin Charcon kautta. Siellä nain ai-

kaisemminkin kuvanneeni karusellin, joka on tehty käytetyistä autonrenkaista. Mie-
lenkiintoisin yksityiskohta karusellissa oli se, että se toimii lihasvoimalla. Karusellin 
pitäjä polki pyörällä siihen vauhtia. 

 
 Charcolta riensin Europa Plazalle vilkaisemaan "mielenosoitustapahtumaa" Plata-

forma del Norte. Seinille oli ripustettu banderolleja joissa vaadittiin Casino Taoron 
uudistamista, TFN lentokentän avaamista ympärivuorokautisesti (24h). Niin ja lisäksi 
satamahanketta jota varten adresseihin nimiä viikkoja kerättiin. viikkokausia. En jää-
nyt sinne pitemmäksi aikaa kuuntelemaan, koska en kuitenkaan kaikkia puheita olisi 
ymmärtänyt.  

 
 
Marraskuu 2011 
 
1.11.11 Kierteli hieman katselemassa kukkaloistoa hautausmaalla. Paljon oli jo laitettu hie-

noja kukka-asetelmia, mutta kovasti vielä kantoivat lisää kukkia portista sisälle. 
 
 Paluumatkan tein Avda. Merchor Luz kautta koska olin kuullut että ent. Principado 

on saanut uudet yrittäjät. Nimeksi oli jo muutettu Bar Reilupeli, ja ilmoituksen mukaan 
avajaisia vietetään la. 5.11. klo. 17.00 alkaen. Onnea uusille yrittäjille! 

 
5.11.11 Useampana päivänä on seurailtu aaltojen iskeytymistä rantaan. Paikkapaikoin aalto-

jen korkeus on ollut jopa 6 metriä. Rannan tuntumassa olevia teitä on jouduttu tila-
päisesti sulkemaan. Kun alkaa laskuvesi, niin tyrskyt hieman pienenee, mutta veden 
palatessa tyrskyt jälleen suurenee. Myös uimarantoja on pohjoisrannikolla suljettu 
korkeiden aaltojen takia.  

 
 Illalla saamani tekstiviesti muutti tämän päivän suunnitelmia. Meidän piti lähteä Mas-

can barrancoon retkeilemään. Lomalaisten sairastuminen kuitenkin muutti kaiken, ja 
retki jouduttiin perumaan.  

 
 Eilen oli myös tämän vuoden toinen veronmaksupäivä. Ensimmäinen oli touko-

kuussa. Nyt Marraskuun pitää maksaa summa, joka on n. 1/3 osa koko vuoden ve-
romäärästä. 

    Eilen on eurot vaihtanut pankkitililtä toiselle. Tänä vuonna rahansiirto taisi tapahtua 
pankin osalta kerralla oikein, joten tänä vuonna heille ei pitäisi tulla viivästymismak-
suja. 

    Puerto de la Cruz on saanut euromme. Tämä on hieman niin kuin EU:ssa, sillä 
erolla että siellä heitetään euroja Kreikkaan. Toivottavasti ne eurot edes pysyy tällä 
saarella. 

 



7.11.2011 Liki 7 vuotta hyvin palvellut tietokone (OKI) sanoi sopimuksen illalla irti, pimentämällä 
näytön, ja laittamalla koneen virransäästötilaan. Varmuustallenteeni (image) c-ase-
masta oli pari kuukautta vanha, joten yritin konetta pariin otteeseen vielä saada käyn-
tiin. Kun se lopulta käynnistyi, niin tein illalla uuden tallenteen c- asemasta. 

 
 Ei käynnistynyt aamullakaan, joten jätin se pimeäksi, kun lähdin Kerhon toimistolle 

ennen kymmentä. 
 
 Siestan jälkeen vein tietokoneeni Calle Iriartelle PC tohtorille tutkittavaksi. 
 http://www.pcdoctorpuerto.com/main.htm Pienen tutkinnan jälkeen diagnoosi oli 

RAM muistissa toiminta häiriö. Kun kyseessä on liki 7 vuotta vahat muistikammat, 
niin niiden uusiminen ei ole mahdollista. Muutamien "poppakonstien" jälkeen kone 
suostui käynnistymään. Takuuta ei työlle saanut, mutta koneen päivittäminen uudem-
milla osilla on nyt suunnitelmassa.  

 
13.11.11 Hanna saapui Norwegian lennolla TFS kentälle. Olimme Paulan kanssa häntä vas-

tassa, sillä olimme päättäneet viettää päivän etelän puolella. 
 
 Käveleskelimme pitkin rantaa ja kiertelimme vaatekauppoja siinä toivossa että jotain 

todella hyvää ja halpaa löytyy. No löytyihän jotain ostettavaa, ja tietenkin suomen 
hintatasoon verrattuna halpaa, ja ennen kaikkea sellaista joita ei suomen kaupoista 
löydy. 

 
 Välipalan söimme jossain rantabaarissa. Se ei meitä vakuuttanut. Hanna sai kuivaksi 

paistetun kanan. Minä otin munakkaan, silla tiesin että sitä ei juurikaan voi paistaa 
väärin, tai se menee uusiksi. Paula pysyi perinteisesti salaatissa. 

 
 Puertoon palasimme iltapäivällä 17 aikaan, sillä olimme välipalan jälkeen päättäneet 

että syömme oikean ruoan Puerto de la Cruzissa. 
 
 Illalla Manun valkosipulikana voitti päivällisen italialaisen kanan 10-1 
 
14.11.11 Eläkeiässä oleva (7v.) tietokoneemme on tullut loppusuoralle. Tänään kävin tilaa-

massa uusia osia, ja ne laitetaan myös uuteen koteloon. Entisistä osista ei kelpuu-
tettu muuta kun käyttämätön GeForce GT220 grafiikkakortti. Muut osat koostuu seu-
raavasti. Intel i5-2300 1155 2,80GHz, Placa Gigabyte P61-USB3-B3, Memoria DDR3 
8 GB Kingston PC1333 2X4GB ja Disco duro Seagate 1 TB SATA. 

 
 Näillä vermeillä tulevaisuudessa ajankohtaisia kuvia ja web-kameroita komennel-

laan. 
 
15.11.11 Iltapuhteina laittelin uusia kätkörasioita. Huomenna on tarkoitus kiertää "Talaveran 

reitti" Los Siloksessa. Tämän reitin varrella on kaksi minun tekemää Geokätköä, ja 
niiden huoltoaika on aina kun reitillä liikkuu. 

 
19.11.11 Tämän syksyn toinen Teiden reissu onnistui sään suhteen ihan nappiin. Aamun au-

rinkoinen ja lähes pilvetön taivas muuttui aika nopeasti. Pilvirintama vyöryi ja peitti 
alleen observatorion ja kaiken sen alapuolelle olevan. 

 
 Me olimme kuitenkin ehtineen nousta pilvikerrosten yläpuolelle, ja saimme nauttia 

koko retken ajan hieman tuulisesta, mutta aurinkoisesta säästä. 
 
21.11.11 Tietokoneen toimintahäiriöistä johtuen kävin hakemassa päivitetyn koneen. Siinä on 

WIN7 käyttöjärjestelmä. Siirtyminen vanhasta XP koneesta tähän uudempaan ei 



tunnu onnistuvan ihan ongelmitta. Normaaliohjelmat kyllä toimii, mutta kamerat tuot-
taa kovasti ongelmaa. Käynnistäminen XP tilassakaan ei tuota ongelmaa ole poista-
nut. 

 
 Mielestäni löysin kameroille oikeat ajurit. Still kuva on jotenkin toiminut, mutta live 

kuvan kansaa on edelleen ongelmaa. 
 
 Olen siirtänyt ja siirtänyt XP:stä luopumista, ja kovasti näyttää että paluu vanhaan ja 

luotettavaan XP järjestelmään saattaa vielä olla edessä. 
 
22.11.11 Tietokoneen käyttö näyttää olevan jatkuvaa opiskelua. Nyt on opiskelussa NAT.  
 
 Olin vastaavan asian kanssa ongelmissa silloin kun laitoin kameraa toimintakuntoon 

tuohon aikaisempaan koneeseen. Eilen illalla muistin Xp.n aikaisen taisteluni NATin 
kanssa, joten kaivoin routterin ohjekirjan esiin ja rupesin tavaamaan englannin kie-
listä tekstiä. Sieltähän ne muistiinpanoni löytyi ja asia alkoi selviämään. Loppujen 
lopuksi kaikki oli erittäin pienestä kiinni. IP osoite NAT asetuksissa oli 192.168.1.1. 
kun sen pitää olla 192.168.1.2 

 
 Kovin tarkkaan en tunne koko NAT asiaa, mutta kun tiedän että miten routterin ase-

tukset kameraa varten pitää olla, niin se riittää minulle. Jos jotakin kiinnostaa mitä 
NAT tarkoittaa, niin tässä linkki (http://fin.afterdawn.com/sanasto/selitys.cfm/nat) tek-
niikkatermien sanakirjaan  

 
23.11.11 Kuusi vuotta olen vuorilla retkeillyt, ja lähes aina on retket voitu viedä sään suhteen 

onnistuneesti alusta loppuun saakka. Kahdesti meidät on sade yllättänyt, ja molem-
mat kerrat Teno Alton retkellä. 

 
 Tänään oli vuorossa jäälleen Teno Alto. Ajoimme El Palmariin siinä toivossa, että 

siellä olisi sateetonta ja maasto kuivempi ja siten käveltävässä kunnossa. Kun saa-
vuimme Palmariin, niin sade ei ollut lakannut, ja tuuleskeli puuskittain. 

 
 Katselimme ympärillemme ja näimme matalalla olevat mustat sadepilvet, ja kadulla 

virtaavan veden. Tulimme siihen tulokseen että maasto on märkä ja siten myös liukas 
ja turvaton, joten se ei ole ei ole nyt retkeilyyn sopivassa kunnossa. Tänään emme 
lähteneet ollenkaan polulle, vaan lähdimme ajelemaan takaisin kohti Puertoa. 

 
 Puolimatkassa retkiporukasta viisi ilmoitti halukkuutensa jäädä autosta San Ped-

rossa ja kävellä Puertoon. Kun pysähdyimme San Pedron kohdalla sää oli sateeton 
ja aurinkokin hieman kurkisteli pilvien lomasta. Ryhmä jäi siihen ja minä palasin Pu-
ertoon yhden retkeilijän kanssa. Hän oli edellisenä päivänä tehnyt yksikseen San 
Pedron retken, joten se ei häntä tänään kiinnostanut. 

 
 Nyt klo. 14:35 Aurinko paistaa, ja sää on parantunut huomattavasti aamuisesta. Läm-

pötilakin on kohonnut 22,2 asteeseen, aamuisesta 17 asteesta. 
     
26.11.11 Sateet loppui ja Bataniin päästiin jälleen retkeilemään hienossa retkeilysäässä. 
 
 Tänään kävimme ensimmäistä kertaa Batanin baarissa Bar mi pueblossa. Olimme 

päättäneet kävästä kahvilla ja samalla myös WC:ssä. Heti ensimmäisten kahvien ti-
lauksen yhteydessä selvisi, että baarissa ei ole normaalia baarien kahvikeitintä, sillä 
Capuzzinoa ei saanut, eikä paljon muitakaan kahvivaihtoehtoja ollut tarjolla. Mustaa 
kahvia ja maitokahvia. Kahvit joita ryhmämme tilasi keitettiin ns. "mutteripannuilla"  
Isommalla keitettiin kaksi kupillista, ja pienemmällä yksi kupillinen. Katselin hetken 



aikaa keittelemistä, ja päätin olla juomatta, koska Cortadon saaminen olisi ollut on-
nen kauppaa. Batanin viiniä ja juustoa olisi kyllä saanut nopeaan tahtiin, sillä suuri 
pullo oli baarin pöydällä odottelemassa ottajiaan. 

 
 10,6 kilometrin matkaan käytimme tänään aikaa kahvitaukoineen 6t 15 min. 
 
28.11.11 Kaksi päivää jatkunut pieni flunssa alkoi olemaan ohi, mutta päätin kuitenkin käväistä 

tarkastuttamassa itseni, ettei pääse mitään jälkisairauksia tulemaan. Olen maksanut 
yksityistä sairasvakuutusta, joten voin valita lääkärin mihin menen apua saamaan. 
Tänään valitsin Teneguian lääkäriaseman. Siellä sain niin nopeaa ja tahokasta pal-
velua, että kun menin vastaanotolle 8:45, niin olin jo apteekin ovella odottelemassa 
ovien avautumista. Täällä apteekin avaavat ovensa 9:00. 

 
29.11.11 Uudenviinin juhla jää tänä vuonna väliin, sillä haluan hoitaa sairauteni kunnolla, jotta 

jälkisairaudet ei pääse iskemään. On oltava terve kun menee Gallineroon onnittele-
maan uutta isää. 

 
30.11.11 Teno Altossa. Sää aurinkoinen ja pilvetön koko päivän. 
 
 
Joulukuu 2011 
 
1.12.11 Klo. 7:24 +17ºC  
 
6.12.11 Itsenäisyyspäivä.  
 
 Playa Jardinin rannassa oli turistitoimiston järjestämä "itsenäisyyspäiväjuhla" suoma-

laisille. Tarjolla oli ruokaa ja juomaa (paellaa ja viiniä). 6 euron liput oli käyneet hyvin 
kaupaksi, sillä aidattu alue oli ääriään myöten täynnä. 

 Kävin päivällä katselemassa rannassa, miten juhlinta sujuu. Illemmalla kävin vielä 
kuvailemassa tämänvuotisia Jouluvaloja. 

 
 Illalla yritimme ajan kuluksi seurata netin kautta suomalaisten itsenäisyyden "juhlin-

taa", mutta hieman huonolla menestyksellä. Kovasti ruuhkainen nettiyhteys katkeili 
vähän väliä, eikä toisten vaatteiden yltiöpäinen kehuminen muutenkaan kovin hirve-
ästi kiinnostanut. 

 
7.12.11 Shoppailupäivä. Nyt kun sattui olemaan arkipäivä kahden pyhän välissä, niin me 

ajoimme Santa Cruziin, ja etsimme Clarksin kenkiä. Löysimme oikean liikkeen mutta 
ovi oli kiinni. Kun on kahden pyhän välissä arkipäivä, niin se näköjään lasketaan 
fiesta-päiväksi, ja silloin liike avataan vasta 11.00 Me olimme siellä n. 10 aikaan, eikä 
meillä ollut aikaa jäädä odottelemaan, että ovet aukeaa. Ajoimme La Lagunaan. Al 
Campo, IKEA ja Decathlon oli avannut ovensa, joten sinne suuntasimme seuraa-
vaksi.  

 
 Kun oltiin päästy jonotuksen makuun, niin kiersimme vielä La Orotavan La Villan 

kautta. Jonot ja liikenneruuhkat oli sen verran valtavia, että emme enää lähden au-
tolla ostoksilla, ennen kun joulu ja alennusmyynti kausi on ohi. 

 
11.12.11 Microsoft on kovasti helpottanut kohdallani Open Office ohjelmaan "siirtymistä". 
 
 Windosin uusi toimisto-ohjelma tallennusmuoto on (docx) tehty sellaiseksi, että se ei 

enää aukea vanhemmilla Office ohjelmilla. Uusissa Windows koneissa on 



kokeiltavana tuo em. uusi Office-paketti, joka siten lähes "väkisellä" myydään koneen 
ostajille.  

 
 Kun uusi Windows-kone on hankittu, niin tietenkin pitää lähteä tietokonekurssille. 

Siellä sitten kysellään opettajalta, että miten tällä pääsee Facebookkiin ja Skypette-
lemään. Niin ja pitäis päästä kattelemaan elokuvia. Jos opettaja kuitenkin ensin ha-
luaisi kertoo hieman koneen muusta käytöstä ja vaikka tekstinkäsittelystä, niin se 
saattaa jäädä unholaan, koska muut koneen toiminnat kiinnostaa enemmän.  

 
 Kun "kaikista kaikki tiedetään" eli on saatu alkeiskoulutus, niin sitten on kaikki "hyvin". 

Ei muuta kun uudella Wordilla kirjeitä kirjoittelemaan ja niitä sähköpostilla lähettele-
mään. 

 
 Tietenkin jäädään innoissaan odottelemaan vastausta. Odotellaan ja odotellaan. Ih-

metellään että miksi ei kirjeeseeni vastata. Lopuksi otetaan puhelin käyttöön ja tie-
dustellaan asiaa. Kuuluu vastaus. Oli siinä sähköpostissa joku liite, mutta en saanut 
sitä auki. Mitähän minä tein väärin? On ne ennen auenneet. 

 
 Jos haluaa varmistaa että vastaanottaja saa lähetetyn tiedoston auki, niin se kan-

natta tallentaa rtf tiedostona, sillä sen avaa lähes kaikki ohjelmat, tai sitten lataa ne-
tistä ilmaisen Open Office ohjelman, jonka saa myös suomenkielisenä. Se avaa lä-
hes kaikki tiedostot.  

 
 Tässä en mainosta mitään ohjelmaa. Tämä kirjoitus on sitä varten, että minäkin saan 

päivittäin postin mukana liitteitä, jotka on tallennettu siten että niiden avaaminen tuot-
taa joskus vaikeuksia, eli joutuu kierrättämään tiedostoa ohjelmasta toiseen, riippuen 
siitä mikä on tiedoston jatkokäsittelyn tarkoitus. 

 
18.12.11 Edelliseen kirjoitukseen sain neuvoja ja ohjeita kiitettävästi. Nyt minun Word 2000 

aukaisee myös docx tiedostot, joten Open Office saa jäädä toistaiseksi rauhaan. 
 
 Viikko on jälleen vierähtänyt, ja ollaan kohta vuoden viimeisellä viikolla. Joulu lähes-

tyy, ja me olemme lähdössä suomeen sitä viettämään. Liput on tilattuna hyvissä ajoin 
alkusyksystä, joten jäljellä on vain pakkaus ja lähtö 

 
 Olemme järjestäneet asuntoomme asukkaat viikoksi, mutta en voi luvata että 

webcam toimiin. Yritän kyllä antaa neuvoja ja ohjeita, että pitäisivät sen toiminnassa 
päivisin. Aika näyttää että toimiko se.  

 
 Me toivotamme oikein hyvää Joulua sivustolla vierailleille, ja retkillemme osallistu-

neille. 
 
20.-27.12. Muhoksella Joulua viettämässä. 
 Tiistaina lensimme Norwegianin lennolla suomeen. Vantaan lentokentälle savuttiin 

illalla 22 jälkeen. Hanna oli meitä hakemassa, ja kun meidän laukkumme tuli remmille 
heti lähes ensimmäisenä, niin pääsimme heti Espooseen. 

 
 Ke. 21.12. ajoimme Nurmijärvelle ja kävimme tervehtimässä Kukkuluuruun omistajia, 

ja toivottamassa heille Hyvät Joulut. Samalla ostimme heidän puutarhalta joulukukan 
ja tuoreita kananmunia. Nurmijärveltä ajoimme Hyvinkäälle äitiäni ja siskoani terveh-
timään. Hyvinkäältä palasimme Espooseen valmistautumaan ajomatkaan Muhok-
selle.  

 



 Meidän piti käydä huoltamolla uusimassa tuulilasinpyyhkimien sulat ja lisätä "pis-
sapojan" säiliöön pesunestettä. KAIVOKSELAN SHELLILLÄ meitä odotti yllätys jota 
en osannut odottaa. Shell on ottanut käyttöön joillakin asemilla ulkopalveluvuorot. 
Meille sattui erittäin palvelualtis poika joka lähes kielsi minua tekemästä mitään. Hän 
vaihtoi kaikki (3) pyyhkimien sulata. Kaksi eteen ja yhden taakse. Lisäksi hän tank-
kasi pesunestesäiliön, ja bensatankin. Pesi kaikki lasit, jotta uudet sulat ei heti pääse 
vioittumaan. Me saimme 10 pisteen palvelun, joten siitä vielä kiitos Kaivokselan Shel-
lille ja ulkovuorossa olleelle pojalle. 

 
 Pääsimme tienpäälle Espoosta n. 15 paikkeilla. Navigaattorin mukaan meidän piti 

saapua Muhokselle 22:26, mutta kaksi kahvitaukoa myöhästytti matkaamme puoli-
sen tuntia. ennen vuorokauden vaihtumista pääsimme kuitenkin jo sanomisen ma-
kuun. 

 
 to. 22.12. Lähdimme aikaisin aamulla Ouluun tekemään Joulun ruokahankintoja. 

Olimme kaupan ovella jo heti niiden avauduttua, joten poistuimme ulos jo 9:30 Seu-
raavaksi yritimme Veikon Kone nimiseen kauppaan, mutta se oli vielä kiinni, joten 
emme jääneet odottelemaan. Kun ei kaupanteko aamusta kiinnosta niin olkoon. Pa-
lasimme Muhokselle sopivasti lasten lasten aamupalan aikaan. Nyt oli sitten ohjel-
massa seuraavina päivinä kaikenlaista kivaa ja jännää. Kun Muhoksella oli valkoinen 
joulu, niin ulkoleikit oli suosittuja, aina kun niihin oli mahdollista osallistua. 

 
23.-.25.12. Joulun viettoa 
 
26.12.11 Ohjelmassamme oli asunnon luovutus ja ajomatka Espooseen. Lähdimme Muhok-

selta aamulla yhdeksän jälkeen. Kahden pysähdyksen taktiikalla olimme Espoossa 
hieman jälkeen viiden. Eteläsuomea pahasti moukaroinut myrsky ei osunut meidän 
reitillemme ollenkaan. Meillä oli todella hyvä sää ajella. Alkumatkan tie oli märkä, ja 
lumeton. Kura ja vesi roiskui. Jyväskylän jälkeen ti alkoi kuivumaan ja loppu matkan 
saimme ajella pitkin lumetonta ja kuivaa tietä. Muutan kerran (2-3) tuulenpuuska au-
toa aikeilla paikoilla hieman heilautti. 

 
27.12.11 Aikainen herätys. Aamupesut, kassit autoon ja menoksi. Kentällä olemme hieman 

ennen kuutta. Hanna kääntyi takaisin ja me lähdimme harjoittelemaan Norwegianin 
Lähtöselvitysautomaatin käyttöä. Ei se loppujen lopuksi vaikeaa ollutkaan. Saimme 
liput ja ruumaan menevään laukkuun tarvittavat tarrat. Sitten vielä turvatarkastus ja 
päästiin nauttimaan lentokentän kallista aamupalaa. 

    Lento lähti ajallaan, mutta saapui Teneriffan eteläiselle kentälle n. 20 min myö-
hässä. Kun saimme laukut, niin siirrymme välittömästi Josen taksiin ja kotimatkan 
viimeinen osuus alkoi.  

 
 Joulu omien lasten ja lastenlasten kanssa oli 10000 kilometrin ja kahden 6,5 tunnin 

lentomatkan arvoinen. 
 
29.-30.12.11 Suomikerhon toimiston muuttotalkoot. 
 
 Kahdessa päivässä muutettiin yli 4000 kirjaa ja kaikki muut tavarat Zibana Parkin 

kiinteistöstä uuteen paikaan, osoitteeseen Calle Iriarte 43. Mukana oli runsaasti va-
paaehtoisia talkoolaisia, jotka palkittiin talkootyöstä molempina muuttopäivinä Bistro 
Kukkuluurussa oikein hyvällä aterialla. 

 
 Kerhon toiminta jatkuu uusissa tiloissa 2.1.2012 
 
30.12.11 Kukkakauppa Kielo sulki ovensa. 



 
 Tuula kertoi pitäneensä kukkakauppaa 10 vuotaa, joten nyt oli aika panna pillit pus-

siin. Tulevaisuuden suunnitelmista ei ole tietoa, mutta kukkakauppa ei ensi vuonna 
enää aukea. 

 
 Oikein hyvää Uutta Vuotta 2012 
 
 



Tammikuu 2012 
 
 
1.1.2012 Vuosi vaihtui. Olimme varustautuneet vuoden vaihtumiseen "kuoharilla". Joillakin oli 

myös viinirypäleitä, jotka on tarkoitus syödä siten että yksi joka sekunnilla, eli suun-
nilleen joka raketin paukauksella. Toiset siinä onnistui ja toiset ei. Oli ne alkupaukkeet 
sen verran tiheään tahtiin.  

    Ilotulituksen jälkeen siirryimme kalasatamasta muiden mukana kaupungilla jatka-
maan uuden vuoden juhlintaa. 

    
2.1.2012 Suomikerhon toiminta jatkui joululoman jälkeen uusissa tiloissa Calle Iriarte 43 ssa. 
          
4.1.2012 Batanissa. Hieman koleahko talvisää oli muuttunut sopivasti tämän vuoden ensim-

mäiselle Batanin retkelle. Me saimme tepastelle todella mukavassa säässä. Alku-
matka, joka on metsäosuutta oli vielä aamun vaikutuksesta viileähkö, mutta loppu-
matka ja ylämäkiosuus piti huolen että paluumatkalla ei viileys päässyt vaivaamaan. 

       
5.1.2012 Loppiaisaatto, ja täällä suuri ja tärkeä juhla paikallisille lapsille, sillä on lahjatoivelis-

tojen jättöpäivä, ja ne pitää jättää "kuninkaille" (Los Reyes) tämän illan loppiaiskulku-
eessa. 

     
6.1.2012 Loppiaisaamu. Joululahjaksi saamamme Polarin rannetietokone hoputtaa lenkille. 

Kun siihen on asetettu viikoittainen harjoitusohjelma, niin se tavallaan velvoittaa läh-
temään lenkille. Oikein suoritettuna viikoittainen harjoitus palkitaan sunnuntai-iltana 
ilotulituksella ja suurella pokaalilla. Pokaalia saa ihailla kellon näytössä seuraavan 
viikon. 

      Tänä aamuna läksimme jo yhdeksän paikkeilla Bollulloon varmistamaan että kä-
velyminuutteja tulee viikolla riittävästi. Tarkoitukseni on saada ihailla pokaalia kellon 
näytössä myös seuraavan viikon.  

 
 Tänään olen varannut 6:lle henkilölle nousuluvat Teiden huipulle. Tarkoituksena on 

nousta kävellen huipulle 15.1. Sää vaikuttaa tällä hetkellä suotuisalta, sen on lupailtu 
jatkuvan muutamia päiviä samanlaisena, joten sen puoleen ei pitäisi olla mitään es-
tettä kiipeämisen. Silloin kun luvat piti hakea Santa Cruzista niin niiden jakaminen 
lopetettiin, kun lumi tai jää esti huipulle kiipeämisen. Toivottavasti nettiluvan kanssa 
on sama tilanne. Huipulle ilmestyvän lumen näemme täältä Puertosta käsin, mutta 
jäätä me emme näe. Jos retki onnistuu, niin se minun 13. kiipeäminen Teidelle. Niistä 
kaksi on tapahtunut yöllä. 

     
11.1.2012 Ei tullut uutta pyttyä rannetietokoneeseen. Viikkotavoite oli yhteensä 3:30. Tavoit-

teeni oli sykealueella 1 (1:00), alueella 2 (2:15) ja alueella 3 (0:15) Toteutunut oli 
alueella 1 (7:08) alueella 2 (4:46) ja alueella 3 (1:46) Tavoitteeni ylittyi yhteensä 10:25 
ja koska kolmosalue ylittyi liikaa, niin pyttyä ei tullut. Kunnon kohotusohjelmassa ei 
harjoitusta saa tehdä liian korkealla sykkeellä. Jos Batanin reitin kiertää matalalla 
sykkeellä, niin ei kerkiä illaksi kotiin :) 

 
 Entisen bussiaseman ympäristö on tyhjennetty autoista, ja alueelle on laitettu run-

saasti liikennemerkkejä jotka kieltävät pysäköinnin koko alueella. Missään en kuiten-
kaan nähnyt taulua joka kertoisi mahdollisesta alkavasta bussiaseman remontista, 
joten ai auta muu kun odotella, että miksi ne merkit on sinne tuotu. Toivotaan että 
saamme uuden bussiaseman. 

    
15.1.2012 Viikonloppu kului vuorilla. Lauantaina Batanissa, ja sunnuntai Teidelle kiivetessä. 
 



 Lauantaina Bataniin lähtiessä katselimme Teidelle. Olimme näkevinään siellä hie-
man valkoista, josta arvuuttelimme että olisikohan se ollut lunta. Arvailuamme hie-
man häiritsi "utu" joka peitti hieman vuoren huippua.  

 
 Sunnuntaina asia varmistui. Ylhäällä oli perjantain ja lauantain välisenä yönä satanut 

hieman lunta. Sunnuntaina sitä oli vielä varjopaikoissa hieman jäljellä. 
 
 Polarin mittarin kunnonkohennus ohjelma ei tykännyt sunnuntain kiipeilystä, vaikka 

yritin kiivetä mittarista tarkasti sykettä seuraten. Kun 3-alueen yläraja ylittyi, niin heti 
huilattiin tai vauhtia hidastettiin. 7 tunnin reissu meni 135 keskisykkeellä. Maksimi 
syke oli ollut matkan aikana 162. Nyt on sitten harjoitusohjelma määrännyt 6 päivää 
lepoa. Mitenhän se onnistuu, kun ensi keskiviikkona pitää lähteä Bataniin. 

    
25.1.2012 Tämän viikon liikunnalliset suoritukset Polarin mittari palkitsi jälleen "pokaalilla" Toi-

sella reissulla piti nousuosuudella pitää verkkaista vauhtia, jotta syke ei päässyt nou-
semaan liian korkealle. Siinä tällä viikolla onnistuin hyvin. 

 
 Viikolla (lauantaina) kävimme saaren eteläosassa, ns. "lämpimässä etelässä" Eihän 

siinä mitään ihmeellistä ollut. Toppatakki päällä kuljettiin ja "värjöteltiin". Tulipahan 
taas todettua, ei siellä ollut yhtään sen lämpimämpää kun Puerto de la Cruzissa. 

 
 Belairissa on suomalaisilla pattitilanne. Suomenkielisen radiokanat lakkasi kuulu-

masta. Nyt ollaan kovaa vauhtia keräämässä porukkaa jotta saadaan hankituksi ka-
tolle sopiva antenni, jolla saataisiin näkymään suomalainen TV kanavaa. Tämä suo-
men TV-kanava on ymmärtääkseni jonkinlainen kooste kanava, jonka sisältöön kat-
sojilla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa.  

    Minua ne kanavat ei kiinnosta, sillä netin kautta voin katsella ja kuunnella niitä suo-
men TV ja radio kanavia, kun minua huvittaa.  

 
 Mielenkiintoinen ylläty tapahtui viikolla. Minulle toimitettiin Suomikerhon toimistolle 

pari pakettia Pauligin Juhlamokkaa kiitokseksi Kotisivujeni pitämisestä. Kerkesin juuri 
ja juuri kiittää tuojia, kun he olivat jo poistuneet, joten tätä kautta vielä kerran kovasti 
kiitoksia. 

 
 Ent. Avda. Generalissimon katuremontista on kuulemma annettu hieman moitteita 

koska työ edistyminen on myöhässä. Myös jonkinlaisilla sanktioilla on rakentajia uh-
kailtu. Viime viikolla alkoi sitten todella tapahtumaan edistymistä. Edellisellä viikolla 
pääsi jo Casablancan kohdalta ajamaan alas. Liikenne järjestelyt on kuitenkin edel-
leen sekaisin. Alkuun työntekijöitä oli työmaalla vain muutamia ja nekin silloin tällöin. 
Nyt niitä on pilvin pimein, joten ne melkein törmäilevät toisiinsa. 

      
28.1.2012 Eilinen Spanairin konkurssi on nyt puheenaiheena päällimmäisenä. Meidän kesän 

liput oli varattu juuri em. yhtiöltä. En tiedä miten tilanne jatkuu, mutta minä varasin 
heti aamulla uudet lennot samoille päivillä. 

    Nyt on sitten ohjelmassa saada se entinen varaus jotenkin peruutetuksi. Olenkin jo 
lähettänyt luottoyhtiöön tiedustelun että miten tästä asiassa pitää toimia. 

 
 Yöllä, kun luin uutisen niin Spanairin kotisivut vielä aukesi, ja siellä oli tiedonanto. Nyt 

ei tunnu sivut enää aukeavan ollenkaan. Ne on ehkä suljettu kokonaan, tai on kaa-
tuneen ylikuormituksesta johtuen. Minä onnistuin sen tiedonannon kuitenkin tallenta-
maan, joten 

 
 Tässä tiedonanto: 
 



 Spanair Communication to their customers 
 
 - Spanair advises today, the 28th January 2012, that the airline has suspended op-

erations. Due to these exceptional circumstances all our flights are canceled 
  - In case you have acquired a ticket with Spanair to fly in the next days or weeks, 

there are different alternatives: 
 a - If you have paid the ticket by credit card, please ask for information from your 

credit card issuer or bank about the different refund options. 
  
 b - If you have travel insurance, please contact your insurance provider to receive 

information about coverage. 
  
 c - If you have bought your ticket in a travel agency, please contact them. 
  
 d - If you have purchased a ticket with Spanair that is operated by another airline, in 

principle your flight will be unaffected. However for clarification we suggest you con-
tact the operating airline. 

  
 e - Spanair, in coordination with the Generalitat, has reached an agreement with 

Vueling, Iberia & Air Europa. For all those passengers that bought tickets to fly in the 
next three days they will have the option of a special fare: 

 
 The price of the tickets will be different according to the destination: 
  
 o Domestic & Balearic islands: 60 EUR 
 o Canary islands: 90 EUR 
 o International: 100 EUR 
 
 f - In all other cases to claim the refund of your ticket, please contact: 
 · Spanair sales offices 
 · AENA help desks located in airports in Spain 
 · Tourist information offices in Spain. 
 · Catalan consumer agency 
  
 - Spanair is permanently in contact with the Spanish aeronautical authorities and the 

airports where the airline operates its flights to deal with this situation. 
  
 - The Spanair contact center (Telephone number within Spain: 900 13 14 15 and 

from outside Spain: +34 971 916 047) and our Spanish sales offices in the airports 
will remain open to attend to customers. 

  
 - Spanair apologises to all our customer affected by this situation 
  
 Barcelona, January 27th of 2012 
  
 
 Jotain on tapahtunut tuon Puerton katuremontin suhteen, sillä eilisen päivän aikana 

Hiper Dinon viereinen risteys valmistui lähes käsittämättömällä vauhdilla. Aikaisem-
min vastaava työn suorittamiseen ei viikko tai kaksi riittänyt. Eilen myös näin työ-
maalla ensimmäistä kertaa betoniauton, joka pumppasi valmista betonia tienpohjaan. 
Tähän asti kaikki betoni on tehty käsin myllyllä. Ehkä se sittenkin valmistuu Karne-
vaaliin mennessä.  

       



29.1.2012 Edelleen vastustaa tuo uusien lentolippujen ostaminen. Eilinen varaus ei tunnu me-
nevän läpi. Lippuja myyvä toimisto selittelee että jokin varmennus ei mene läpi, ja 
yrittää saada minut maksamaan liput pankkiin, johon minä taas en suostu. Jouluna 
pankista saatu uusi kortti, joten pitäisi toimia. Kelpasi se hotellien ja Norwegianin 
matkojen maksuun. Kohta varmaan pitää tehdä uusi (3.) varaus. 

 
 Kyllä taitaa tuo katukorjaajien sanktio juttu pitää paikkansa, sillä miehiä oli tänään 

sunnuntainakin töissä. 
 
 
Helmikuu 2012 
 
4.2.2012 Vk. 5 Olemme päässeet helmikuun puolelle. Etelä-Suomessa on jälleen autoilijat 

näyttäneet ajotaitonsa. Iltapäivälehtien otsikot "näkyvyys 8 metriä ja nopeus 120 
km/h" kertoo kaiken eikä se selittelyjä tai puolusteluja kaipaa. 

 
 Keskiviikkona kävimme Santiago del Teidessä katselemassa mantelipuiden kukin-

taa. Niissäkin kukinta-aika hieman vaihtelee, riippuen puiden sijainnista. Varjopai-
koissa myöhemmin, ja aurinkoisilla paikoilla aikaisemmin. Meidän kuvaamissa 
puissa oli kukinta hyvässä vauhdissa. kukkien lisäksi puussa oli vielä hieman viime-
vuotisia manteleita. 

 
 Tänään la. Kirpputori päivä. Suomalaiset oli runsain joukoin edustettuna tänään, oli-

han sää oikein suotuisa myyntipöytien tutkintaan. Aina sieltä jotain pientä ostettavaa 
löytyy. Jos ei "rompetta" niin sitten ruokaa. 

 
 Kauppahallin pollerian jono oli tänäänkin pitkä. Jonossa saa olla tarkkana että saa 

vuorollaan palvlua. Tiskin vieressä oleva paikallinen nainen yritti joka välissä tyrkyt-
tää vuoronumeroaan, kun summeri pärähti ja uusi palvelunumero tuli näyttöön. Myös 
minuun vuorolla hän sitä yritti, mutta ei onnistunut. Minulla numero 60 ja hänellä 70. 
Etuileminen jonoissa näyttää olevan jonkinlainen urheilulaji. 

 
 Hallin ala-aulassa esiteltiin jotain uutta hieronta juttua. Hierottavat istuivat ja hierojat 

nojailivat. Toiminta näytti sivusta katsottuna "hivelyltä". Hintaa tällä uutuudella oli 
muistaakseni 7€/10min. 

    
6.2.2012 Suomella valittiin eilen historian 12. presidentti. Minä en huomannut, että TV Cana-

rian paikallisuutiset olisi edes maininnut asiasta. Niin kaukana suomi on täältä kat-
sottuna. 

 
 Tämän aamun pääaihe, otsikolla POR FIN näytti olevan se että, että Gran Canarian 

saarella oli vuoristoon satanut sentti lunta ja paikalliset oli siellä sankoin joukoin lu-
miukkoja ja lumipalloja tekemässä. 

    
7.2.2012 Santassa on Murgas laulut raikuneet jo toista viikkoa. Lasten kuningatarkin on siellä 

jo valittu. Täällä Puerto de la Cruzissa on esiintymislavan rakentaminen vasta alku 
vaiheessa. Jonkunlaisia telineitä oli tänään pystyssä Ayuntamienton edessä. Täällä 
ensimmäinen kuningatar, lasten kuningatar valitaan 12. helmikuuta. 

 
 Tänään oli autot valloittaneet Avda. Bethancourt y Molina kadun. En tiedä milloin 

puomit on poistettu, mutta kyllä siellä jo liikennettä oli entiseen malliin. Autojen pysä-
köinti mahdollisuutta on kovasti rajoitettu, ja moottoripyörien pysäköintipaikkoja vas-
taavasti lisätty. Kävelykatu osuus on vielä hieman kesken, ja muitakin viimeistelyitä 



oli työn alla. Ravintolat ja kauppiaat pääsevät viimeinkin laittamaan pöytänsä ja 
myyntitelineensä pihalle. 

     
8.2.2012 Viime keväänä Decathlonista ostetut sadeviitat oli tänään tarpeen. Ne piti ottaa käyt-

töön, heti lähtöpaikalla, sillä olimme ns. "pilvessä" ja tiputteli hieman vettä. Metsä-
osuuden jälkeen saimme survoa viitat reppuihin. Hetken päästä tiputteli taas vettä, 
mutta sekin lakkasi parissa minuutissa. Loppumatka Bataniin oli sateetonta. 

 
 Kahvilla ollessamme katselimme taivaan kirkastumista ja olimme tyytyväisiä, kun pil-

vikorkeus oli noussut n. 1000 metriin ja kaikki vuoristot näkyi oikein hyvin.  
 
 Batanista lähtömme jälkeen vyöryi pilvet mereltä päin Batanin laaksoon ja alkoi taas 

tiputtelemaan vettä, joten loppumatka mentiin sitten vuorotellen, viitan kansa ja välillä 
ilman viittaa. Tulipahan nyt testattua, että suurikokoinen, ja kevyt viitta joka peittää 
myös repun on hyvä kantaa näin epävakaisen sään vallitessa aina mukana, vaikka 
sitä ei alkumatkasta tarvitsisikaan. 

    
11.2.2012 Karnevaalin ohjelma on julkaistu, ja on jaossa. Jos ei pääse hakemaan tai ei kerkeä 

sitä saamaan, niin tässä se on tässä karnevaaliohjelma_2012 imutettavissa. 
 
 Tänään oli 11:30 vanhojen autojen "Mercedes" näyttely Avda. Colonilla. Huomenna 

klo. 20:00 lapsi kuningattaren valinta Plaza de Europalla. 
    
12.2.2012 Pilvipeite rakoilee, ja aurinko näyttäytyy pitkästä aikaan, ja lämmittää mukavasti. Vii-

kon alin yö-lämpötila minun mittarin mukaan +13 astetta. 
 
 Eilen kävin ostamassa pääsylipun illan tapahtumaan Plaza de Europalle. Olen me-

nossa ensimmäistä kertaa maksulliselle alueelle ottamaan valokuvia. Tänään ohjel-
massa lapsikuningattaren (Reina Infantil) valinta. Torstaina on vuorossa karnevaali-
kuningattaren (Reina Adulta) valinta. 

 
 Tänään kävin tekemässä Visantassa kaupat Metz (58 AF-2 for Canon) salamavalo-

laitteesta. Sen testaus on tänä iltana em. tapahtumassa. Pieni ongelma on se että 
käyttöohje on englannin kielinen, ja sen kaikki salat ei ole minulle vielä kunnolla sel-
vinneet. Yritin löytää netistä suomenkielistä ohjetta, mutta turhaan. Nyt kuitenkin läh-
den testaamaan sen toimintaa sillä harjoitus on paras opettaja. 

     
14.2.2012 Hyvää ystävänpäivää. 
 
 Belairin puutarhan "linnut" on kovasti vähentynyt. Siellä on pari viikkoa ollut mies hä-

kin kanssa pyydystämässä kukkoja ja kanoja. Toissapäivänä puutarhassa oli jonkin-
lainen neuvottelu virkavallan kanssa, mutta pyydystys jatkuu. 

 
 Tänä aamuna oli jo kovin hiljaista. En kertaakaan herännyt kukkojen aamu-huutoon. 

Käynti parvekkeella kuitenkin paljasti, että niitä on vielä ainakin pari kappaletta jäl-
jellä. Oikeaan suuntaan ollaan menossa. 

 
 Kun kukot vähene, niin koirat lisääntyy. Nyt muuan canarioso on alkanut käyttämään 

aluetta koiransa "ulkoiluttamispaikkana", joten entinen "lintupuisto" on pikkuhiljaa 
muuttumassa koirapuistoksi. 

    
16.2.2012 Eilen Teno Altoon mennessä näimme Teiden saaneen lumipeitteen. Ihan korkein 

huippu oli edelleen lumeton, mutta alemmat rinteet olivat valkoisina. 
 



 Aamun uutislähetysten tärkeimmät uutiset vaikutti olevan karnevaalit ja lumi. Santa 
Cruzin karnevaalikuningattaren valinta oli "ensimmäisenä" ja lumi Teidellä ja Gran 
Canarialla oli toisena. Normaaliin tapaan paikalliset pyrkivät autoillaan ylös lunta kat-
selemaan, ja teitä ruuhkauttamaan. 

     
18.2.2012 Kirpputoripäivä. Liikkeellä aikaisin, sillä muitakin menoja oli päivälle varattu. Tällä 

reissulla Teide näyttäytyi, ja pääsin ottamaan ensimmäiset kunnolliset lumikuvat hui-
pusta. 15.1. kiivetessämme Teidelle, oli siellä jo silloin lunta, mutta vain sen verran 
että voi sanoa lunta sataneen. 

 
 Illalla Karnevaalin avajaiskulkue. Olin kuvailemassa kulkueen lähtöpaikalla, sillä 

siellä pääsee näkemään jo valmistautumista, ja pientä "kenraaliharjoitusta" Samalla 
jatkoin ulkopuolisen salamavalan testaamista. Kappale kerrallaan ohjekirjasta sel-
viää. Valolaitteen ruudussa lukenut TILT teksti hämmensi muutamaa kuvaa ottaessa. 
Ilmoituskin selvisi tänä päivänä, joten se ei ensi kerralla enää vaivaa. TILT teksti il-
moittaa, että datayhteys kameran ja salamavalon välillä on poikki. Olin kääntänyt va-
lolaitetta liikaa, ja se ei ollut lukittunut suoraan eteenpäin. Nyt kamera ei tiennyt 
kuinka paljon valoa oli kallistettu, joten se ei osannut säätä valotusta oikein. 

    
22.2.2012  Vanhojen autojen  kulkue jäi minulta maanantaina 21.2. väliin. Latasin sunnuntaina 

Microsoftin sivuilta Win 8 "beta" version, ja asensin sen koneeseeni. Se ei onnistunut, 
kunnolla, joten jouduin seuraavana päivänä uusimaan se asennuksen. Sillä aikaa 
autot kerkesi tulla ja mennä. Olen nähnyt ne samaiset autot moneen kertaa, joten ei 
ole iso vahinko jo kerran passaa kulkueen.  

 
 Nyt on helppo olla, kun ei tarvitse enää miettiä, että pitääkö kohta taas ostaa uusi 

windows, ja mitähän hyvää siinä mahtaa olla, vai onko mitään. Ei tarvitse, joten voi 
rauhassa satsata Win 7 version opiskeluun ja "virittelyyn". 

 
 Sardiinin hautaus alkoi illalla n. 21:30. Aluksi olin lähtöpaikalla kuvailemassa lähdön 

alkutunnelmia. Saatto väkeä oli vähän, vain muutamia henkilöitä. Hieman ennen kul-
kueen starttia siirryin ent. Spar kaupan kohdalle, ja nousin suuren paperinkeräys laa-
tikon päälle. 

 
 Saattoväkeä valui koko ajan alaspäin. Kun kala oli jo näkösällä, niin mustapukuisia 

saattajia kiiruhti vielä omille paikoilleen, ja aloittivat itkunsa asiaan kuuluvalla tavalla. 
    
25.2.2012  Eilen illalla "korkokenkämaraton" Osallistujia valui kohti Charcon puistoa pitkin iltaa. 

Kilpailijoiden esittely oli puiston esiintymislavalla. Esittäytymisten jälkeen n. klo. 22.00  
kilpailijat siirtyivät San Telmoon, josta varsinainen kilpailu sitten kohti Charcon puis-
toa alkoi. 

    Normaalin tapaan kadun reunustat oli tungokseen saakka täynnä, joten minun 
osalta kilpailun katseleminen jäi pelkästään esittelytilaisuuden seuraamiseen. 

 
 Tämä aamuna aurinko nousi lähes pilvettömälle taivaalle. Lämpötila varjossa tällä 

hetkellä 17,4ºC (klo. 11:26) Ulkona aurinkoisilla paikoilla reilusti yli 20 asteen, joten 
on tulossa näillä näkymin ihanne sää tämän iltaista karnevaalin päätöskulkuetta aja-
tellen. Kulkue starttaa klo. 16:00. 

     
26.2.2012 Olin seuraamassa eilistä päätöskulkuetta ensin lähtöpaikalla Avda. de Cólonilla. Kul-

kueen lähdettyä liikkeelle siirryimme katselemaan uutta kuvauspaikkaa. Sopiva 
paikka löytyi Calle Obispo Pérez Cáceres kadulta, lievästä ylämäestä. Siinä kuvasin 
varsinaisen kulkueen ohituksen. 

 



 Kulkueen loppuosassa soi musiikki niin kovalla volyymillä, että siirryin seuraamaan 
kulkueen lopun omalta parvekkeelta, josta myös viimeisimmät kuvat otettu. 

 
 Kuvia tuli "napsittua" Gran Cososta sen verran runsaasti, että niiden läpikäyminen ja 

valikoiminen vei muutaman tunnin. Onnistuneimpia otoksia laitoin sivuille. 
http://www.retket.info/ajankohtaista/cosokuvat_2012.htm  

 
  
Maaliskuu 2012 
 
3.3.2012 Chamorcassa. Edellisestä Chamorcan retkestä oli ehtinyt kulua jo useita kuukausia. 
 
 Aikaisempien keväiden, maaliskuun kukkaloistoa ei ollut nyt havaittavissa. Kuivuus 

näkyi joka paikassa. 
 
 Kanarian punakellon kukintoja nähtiin alkuosuuden metsätaipaleella, mutta pohjois-

rannikon puolella niitä ei ollut. Valvatit oli myös kärsineet kuivuudesta, sillä ennen 
niin runsaat keltaiset kukinnot polkujen varsilla oli nyt vain muutaman yksilön va-
rassa, ja nekin metsän suojassa, jossa kosteutta näytti olevan hieman enemmän kun 
avoimilla paikoilla. Mehikasvit näyttivät pärjäävän vähemmälläkin kosteudella. 

 
 Barranco de Roque Bermejo oli niin kuiva, että vettä löytyi vain syvemmistä kuopista. 

Kenkiä ei olisi saanut kastumaan vaikka kuinka olisi yrittänyt 
    
4.3.2012 Tänä aamuna aurinko nousi pilvettömälle, siniselle taivaalle. Olimme aikaisemmin jo 

suunnitelleet että tänään on San Perdon retkipäivä. 
 
 Menomatkalla oli tarkoitus käydä tarkastamassa yksi kätkö, joka matkan varrella. 

Kätkön välittömässä läheisyydessä oli kuitenkin liikaa väkeä, joten jätimme sen pa-
luumatkan asiaksi. 

 
 San Pedrosta lähdimme laskeutumaan alas, kohti La Casonaa. Casonan kohdalla 

kiviaidassa oleva ovi oli auki. Kurkistimme siitä sisään. Sisäpihalla ollut mies viittoili 
meidät nähtyään heti tulemaan sisälle. Meidän San Pedron reissuilla tämä oli ensim-
mäinen kerta, kun ovi sattui olemaan auki, ja pääsimme kurkistamaan sisälle. 

 
 Vuonna 2007 kuvasin rakennuksen vieressä kylttiä, jossa kerrottiin rakennukseen 

suunnitellusta remontista, jonka toteuttaisivat nuoret oppisopimustyönä. Nyt se re-
montti oli menossa, ja paikalla ollut mies esitteli meille jo tehtyä työtä oikein innok-
kaasti.  

 
 Kiersimme kaikki rakennuksen huoneet. Näimme keittiön, WC.n ruokasalin ja pari 

kolme muuta salia. Lopuksi kuljimme kahden vielä remontissa olevan huoneen läpi, 
ja palasimme takaisin sisäpihalle, josta lähdimme kierrokselle. Päästyämme viimei-
sestä ovesta sisäpihalle, taikoi mies jostain käteensä pienen punotun korin ja ojensi 
sen meitä kohti. Asia oli heti ymmärretty. Paula kaivoi taskustaan siihen pari euroa, 
ja mies vaikutti oikein tyytyväiseltä. Mutisi jotain Cortadosta. Olimme oikein tyytyväi-
siä näkemäämme, sillä olihan tätä sisätilojen näkemistä tavallaan odotettu jo yli viisi 
vuotta. 

 
 Paluumatkalla sitten kävimme sen kätkön tarkastamassa. "Log book" oli vasta puoli-

väliin kirjoiteltu, joten sen vaihtaminen ei ollut vielä tarpeen. 
     



7.3.2012 Eilen saatiin Suomikerhon toimiston seinään uudet kyltit, joten nyt toimiston löytää 
paremmin. 

 
 Batanin sää vaikuttaisi oleva kosteampi kun muualla saarella. Tänään olimme jälleen 

pilvien peittämällä retkellä. Lähtöpaikalla olimme "pilvessä" kuten muutamalla aikai-
semmallakin retkellä. Retken aikana ei satanut silleen oikeesti, mutta pilvikosteutta 
saatiin tuulen mukana päällemme. Se vaikutti pieneltä sateelta, mutta ei edes kun-
nolla kastellut. Kasvillisuus kuitenkin on huomattavasti elinvoimaisempaa kun Cha-
morcassa viikkoa aikaisemmin. 

 
 Kun olimme Batanissa tammikuun 22 päivänä, niin perunasato oli kukkimassa. Seu-

raavalla viikolla varret oli niitetty pois. Nyt siellä istutettiin jo uutta satoa. Tuolla jak-
sotuksella saa vuodessa ainakin 3 satoa. 

     
8.3.2012 Avda. Familia Betancourt y Molina kadun remontti alkaa olla viimeistely vaiheessa.  

Kadun Hiper Dinon puoleiseen päähän ollaan asentamassa jonkinlaista kiipeilyteli-
nettä. Teline koostuu viidestä 12 tasoisesta (Dodekaedri) kappaleesta. Kappaleisiin 
on kiinnitetty tartunta palikoita. Samanlaisia tartuntapalasia olen nähnyt Decathlonin 
urheiluvälinekaupan kiipeilyosastolla. Hieman vielä odottelen jotain pehmuketta ymp-
rille. 

 Myös Canario autoilijat saavat jotain uutta. Ajokaistan vasemmassa reunassa on kel-
tainen viiva, mutta se ei luultavasti toimi, koska nyt ollaan poraamassa 100 mm reikiä 
kadun reunaan. Oma käsitykseni poratuista reijistä on, että niihin tulee aikanaan tol-
pat, joiden tarkoitus on estää autoilla ajo kävelykadulle. 

    
16.3.2012 Viikot (4 pv.) kuluu Suomi-kerhon toimistolla ja vapaa päivät Batanissa. 
 
 Batanin tämäntalvinen "vetovoima" perustuu siihen, että monet retkeilijöistä on jo 

kiertänyt suurimman osan reiteistäni. Batan on ohjelmassa ensimmäistä talvea, joten 
sen suosio on etupäässä sitä johtuva. Se kuuluu myös vaikeusasteeltaan helpoim-
piin, eli Teno Alton kanssa samaan sarjaan. 

     
17.3.2012 Aamulämpötila +20,2 Tulossa hieno retkipäivä. La Lagunan mittarit näytti iltapäivällä 

30 astetta. 
     
19.3.2012 Iltauutisissa annettiin ymmärtää, että Puerton satamahanke olisi saamassa tuulta 

purjeisiin. Huomenna 20.3. on 10 aikaan jokin tiedotustilaisuus, joten toivottavasti 
illemmalla on uutisissa jotain uutta kerrottavaa asian tiimoilta. 

    
21.3.2012 Teiden tien varressa Piedra de la Rosan kohdalla kukki runsaasti kirsikkapuita. 
 
 Ajelimme Teiden kautta Zonas Negras alueelle etsimään kätköjä. Kyydissä olleille se 

oli ensimmäinen kätköjen etsintäreissu, joten ehkä se "kärpänen" pääsi hieman pu-
raisemaan. 

 
 Mascassa metsäpalon aikana tuhoutuneen Restaurante Fuenten remontti näytti ole-

van ohi. Kahvila/myymälä on saanut uudet toimivat tilat, ja ravintola puolella oli kun-
nollinen "noutolinjasto". 

 
 Paluumatkalla kävimme katsomassa Garachicon valmistunutta satamaa, jota ei vielä 

ole otettu käyttöön. Ei siinä ainakaan ollut yhtään venettä. 
     
27.3.2012 Klo. 8:00   +17,4ºC 
    



29.3.2012 Eilen kävimme kaupasta hamstraamassa ruokaa, koska kovasti puhuttiin tämänpäi-
väisen yleislakon vaikutuksesta. Kaikki kaupat kiinni, baarit kiinni, lento- ja bussilii-
kenne pysähdyksissä. 

 
 Aamulla menin Suomikerhon toimistolle, vain Ñamera ja Kukkuluuruu oli kiinni. Muut 

näköetäisyydellä olleet paikat oli auki. Kuulin myös useiden kauppojen olevan auki. 
 
 Kukkakauppa Kielon entisiin tiloihin tullut uusi yrittäjä on jo sulkenut ovensa. Olikohan 

mahdollinen "starttiraha" liian pieni, kun ei riittänyt kuukautta pitemmälle. 
    
31.3.2012  Talaverassa. Sateeton kausi on tehnyt tehtävänsä myös Siloksen metsissä. Kuivuus 

näkyy kaikkialla. Paikka paikoin lehtikasvien kuivuneet ja kellastuneet lehdet muistutti 
suomen syksyistä ruskaa. 

 
 Tällä reissulla tarkastin myös kaksi kätköäni. Molemmat (Talavera ja Cueva Negra) 

olivat kunnossa joten eivät ne ei kaivanneet huoltotoimenpiteitä. 
    Kävijöitä ei talvikuukausien aikana ole ollut kun 2-3 Syksyllä kun ilmat alkoi viilenee, 

niin kuittausten määrä oli romahtanut. Sään lisäksi myös retin vaativa maasto ja "pil-
vikorkeus" saattaa on tekijä joka saattaa rajoittaa etsintää. Kätkön etsiminen "pilvi-
sessä" säässä ei ole helppoa, eikä aina edes turvallista. 

 
 
Huhtikuu 2012 
 
1.4.2012 Oikein hyvää aprillipäivää, ja alkavaa Pääsiäisviikkoa. Puertossa on viikolla useita 

pääsiäiskulkueita. Ohjelma ajankohtaista sivulla. 
    
2.4.2012 +18,8ºC Tälle päivälle luvattiin kaikille saarille vesisadetta. Katsotaan miten käy. Ei-

hän tuota ole satanut koko talvena, joten olisihan se jo hieman toivottua, että edes 
vähän sataisi. 

     
3.4.2012 Merkkipäivä. Täytin tänään vuosia. Hanna saapui päivällä viikon lomalle. Kävimme 

illalla Magassa syömässä kanaa pippurikastikkeella. Se kun on em. paikassa todella 
hyvää. 

    Syntymäpäivän vietto ja juhlinta siirrettiin huomiseen johtuen siitä että Hannalla oli 
ollut pitkä ja raskas matkustuspäivä.  

    
4.4.2012 Titós Bodequita. Olin varannut pöydän patiolta kolmelle hengelle. Menimme juhlista-

maan syntymäpäivääni, ja halusimme viettää se todella hienossa ympäristössä. Mei-
dän juhla-ateria koostui useista pienistä annoksista ja erittäin hyvästä FLORENTINO 
viinistä. 

     
6.6.2012 Pääsiäisviikon kulkueista tänään oli vuorossa kolme. Päivällä kuulin että aamuinen 

kulkue (klo. 5:00) oli peruttu sateen johdosta. 
 
 Toinen kulkue klo. 17:00 PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR 
 
 Kolmas kulkue klo. 20:15 Procesíon Magna del Santo Sepulcro. (pitkänperjantain 

kulkue). 
    
7.4.2012 Kirsikkapuiden kukinta oli Batanissa hyvässä vauhdissa. Olen kuullut puhuttavan, 

että ensisyksyn viinisato olisi jo "mennyt pilalle" kun ei ole satanut. Batanissa kuiten-
kin viini kasvaa voimakkaasti. 

 



 Sää patikointiin oli ihan loppumatkan sadetta lukuun ottamatta paras mahdollinen. 
Sadeviitat oli jokaiselle mukana, mutta niihin ei meidän tarvinnut turvautua. 

    
8.4.2012 Tänään saapunut sähköpostiviesti sisälsi seuraavanlaisen ilmoituksen. Kevätlounas. 

Manun baari Gallinerossa, "jälkeenjääneille" asiakkaille 15.04.2012. Klo 15.04 al-
kaen, Manun aikaa. 

 
 Menu: 
 Alkupala. Lohisosekeitto ja leipä 
 Pääruoka. Lihapaella 
 Jälkiruoka. Talon jälkiruoka tai jäätelö 
 Juomat. Viiniä tai olutta 
 Tarjoushinta.  9,00 euroa / henkilö 
 
 Ilmoita tulostasi perjantaihin 13.04 mennessä Manun baariin tai Mikolle. 
 mikko@telefonica.net tai henkilökohtaisesti 
 Paikkoja on noin viidellekymmenelle (50). 
 
 Minut oli laitettu ottamaan vastaan ilmoituksia, joten ei muuta kun viestiä tulemaan. 

Olen valmiina. 
 
11.4.2012 Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä iski meidän huusholliin "mahatauti". Ensin 

se otti otteen Paulasta ja seuraavan yönä Ensin Hannasta ja lopuksi minusta. Paula 
sai Teneguian lääkäriasemalta hoito-ohjeet ja apteekista siihen lääkkeet. 

 
 Minulla ja Hannalla oli lääkkeet valmiina kun oireita alkoi ilmaantumaan, joten pää-

simme heti hoitamaan itseämme lääkäriaseman ohjeiden mukaisesti. Sitä huolimatta 
yö oli melko kamala. 

 
 Hannalla oli puolilta päivin lento suomeen, joten varmistaaksemme lentomatkan on-

nistumisen kävimme aamulla Teneguian lääkäriasemalla, jossa hän sai rokotteen 
tautia vastaan. Rokotteen ansiosta Hannan kotimatka oli sujunut oikein hyvin. 

    
15.4.2012 Kevätlounaalla Manun baarissa.  
 
 Kevätlounaskutsu "Jälkeenjääneille" sai ennakkoon ilmoittautumaan n. 60 ruokaili-

jaa. Paikalle ilmaantui kuitenkin yli 80. 
 
 Sää oli aurinkoinen ja suosi Manun baarin runsaiden ulkotilojen käyttöä, joten kaikki 

mahtui mukaan. 
     
16.4.2012 Aamu valkeni sateen merkeissä. Lämpötila hieman jälkeen 7 oli alle 13 astetta. Nyt 

kuitenkin 9:30 auringon säteet puskee pilvikerrosten läpi, ja lämpökin kohonnut 18 
asteeseen. 

    
18.4.2012 Kevään viimeinen Batanin retki tehty, ja kylä saa jäädä viettämään omaa rauhaiselo-

aan. 
 
 Viinin jonkinsorttinen "myrkytys" oli menossa ja maaliskuun alkupuolella istutettu pe-

runa puski jo varsiaan pintaa. 
 
 Seuraavana on ohjelmassani uusien reittien metsästys. Alustavia suunnitelmia on jo 

tehty, mutta niiden varmistuminen on vielä epäselvää. Ensin tulee tutkia karttoja ja 
netistä löytyviä erilaisten reittien gpx tiedostoja. Sitten vielä täydennetään tutkimista 



Google Earth ohjelmalla. Lopuksi mennään GPS laitteen kanssa maastoon, ja tuki-
taan reittien kunto ja turvallisuus. Samalla kuittaillaan kohdalle sattuvia Geokätköjä. 

    
19.4.2012 Vappu lähestyy ja Manu pistää pystyyn pienet Vapun vastanottobileet. 
     
21.4.2012 Kukkuluuruussa oli tämän talvikauden viimeinen työpäivä. Siellä vietettiin kauden 

päättäjäisiä, joten baariin oli kokoontunut runsaasti Puertossa vielä olevia suomalai-
sia. 

    
27.4.2012 +20,2ºC n taivas pilvinen ja pientä tihkusadetta. Tälle päivälle ennustettiin runsaita 

sateita, mutta vielä ei ole em. sadetta kummempaa esiintynyt. 
 
 Illalla satoi vettä oikein kunnolla. 
     
28.4.2012 Feria de Abril (28.-29.4.2012) Shopping center Martiánezin etupuoleiselle ylätasan-

teelle oli rakennettu esiintymislava jossa tanssiryhmät esittivät Sevillanas tansseja. 
Esiintyjinä tanssikoulun oppilaita. Halukkailla oli myös mahdollisuus päästä kokeile-
maan Flamengon askelia opettajan johdolla. 

 
 Viereen oli myös rakennettu suuri baaritiski, josta myytiin Andalucialaista pikkupurta-

vaa (Paella), ja juomaa jokaisen maun mukaan. 
    
29.4.2012 San Perdrossa. Samalla tutkailin reitin varrella kasvavia Agaven eri lajikkeita. Olen 

yrittänyt netistä löytää sivustoja jotka kertoisivat eri lajikkeiden eroista. Miekan malli-
set lehden on erivärisiä, ja hieman erimallisia, mutta lähes aina saman nimisiä, 
(Agave Americana). 

 
 San Pedron polun alkupäässä on kyltti, jossa koiran omistajille on kirjoitettu ohjeet. 

Ohjeessa kielletään polulla koirien irrallaan pitäminen, ja joillakin roduilla pitäisi olla 
vielä kuonokoppa. Lisäksi kehotetaan koiran omistajia keräämään "jätökset" pois po-
lulta.  

 
 Joka ikinen kerta kun olemme siellä kävelemässä, niin lähes kaikki koiran omistajat 

päästää koiransa vapaaksi juoksentelemaan ja muita polulla kulkevia ihmisiä säikyt-
telemään. Kun vapaana juokseva iso koira tulee vauhdilla kohti ja syöksyy suoraan 
jalkoihin, niin kyllä siinä säikähtää. 

 
 Tämän päivän kävely ei tehnyt poikkeusta edellisiin, sillä törmäsimme jälleen lukutai-

dottomaan koiran omistajaan. Irtokoira tuli kohti vauhdilla, jolloin omistajanainen huu-
taa 20 metrin päästä, että "no pasa nada, no pasa nada". Ei tämä säikähtäminen ole 
ainut harmi, mitä koirien omistajat aiheuttaa. Paikka paikoin polulla kulkeminen vaatii 
melkoista pujottelua ja pomppimista jotta pystyy kaikki kokkareet kiertämään. 

 
 
Toukokuu 2012 
 
1.5.2012  HAUSKAA VAPPUA! 
    
2.5.2012  Klo. 09:00 +20,0ºC  
    
3.5.2012 Kesän ohjelmaa kuuluu etsiä tulevalle kaudelle uusia reittejä. Ensimmäisenä oli tar-

kasteluvuorossa reitti Casa Carlos - Afur - Playa del Tamadite - Taborno - Casa Car-
los. Lähdimme liikkeelle aikaisin aamulla, koska emme tienneet päivän reitille pi-
tuutta. Meillä oli GPS laitteessa ohjeena kaksi reittiä. Ensimmäinen 8,6 km ja toinen 



12,6 km mittainen. Lähtöpaikalla emme vielä tienneet kummanko reitin tulemme kier-
tämään, sillä ensin piti nähdä maasto, ja reitin alkuosa Afuriin saakka.  

 
 Alkuosa oli erittäin jyrkkää laskuosuus, ja lisäksi vielä piikkisten Mora pensaiden val-

loittamaa. Polku ei kuulunut merkittyihin reitteihin, joten sen huolto ja pensaiden leik-
kuut oli jäänyt tekemättä. Polun kunto parani ennen Afuria, joten päätimme, että kun 
aikaa on niin kierrämme pitemmän reitin. 

 
 Afurissa kannatimme hieman paikallista baarin pitäjää, ja ostimme häneltä purkillisen 

kylmää Fantaa. Kylmä juoma oli oikein vilvoittavaa, sillä taivas lähes pilvetön ja läm-
pötila oli +28º. 

 
 Afur - Playa del Tamadite osuus oli huomattavasti parempikuntoista polkua, ja siten 

myös helpompi kulkunen. Se olikin merkitty keltaisella värillä, ja kuului näin ollen kun-
nostuksen piiriin. 

 
 Playa del Tamaditen rannalta nousu Tabornoon ei myöskään kuulunut merkittyihin 

reitteihin. Polun alku oli rannassa hieman hakusessa, mutta pienen etsiskelyn jälkeen 
se löytyi, ja päästiin aloittamaan kiipeäminen. Hoitamaton polku oli välillä lähes ko-
konaan kasvavien risujen alla piilossa. Lisäksi osuus oli erittäin jyrkkää. Noin 2,7 km 
matkalla nousua 600 metriä.  

 
 Reitille tuli kokonaislaskua ja nousua yli 900 metriä. Lisäksi reitti sisälsi erittäin jyrkkiä 

ja vaikeakulkuisia osuuksiasi, ja oli paikka paikoin kovasti Mora pensaiden valloit-
tama, että tästä ei tule meille ensi talvelle uutta reittiä. Näillä näkymin en tule sitä 
toista kerta kiertämään. Reitti tallennetaan kerran kierrettyjen polkujen arkistoon. Nyt 
siellä on jo kolme reittiä. 

 
 Illalla kävin vielä muutaman kuvan, Día de la Cruzin päivän kunniaksi koristelluista 

risteistä.  
 
 Ristin päivänä järjestettävä Los Realejosin suuri ilotulitus on ollut aina myöhässä tun-

nin tai kaksi. Tänä vuonne an vaivautunut sitä lähemmäksi katselemaan, koska sen 
todellisesta alkamisesta ei ollut mitään tietoa. Tyydyin seuraamaan sitä tänään netin 
kautta, livekameran välityksellä. Oli upea 1,5 tunnin ilotulitus. 

     
6.5.2012 Tänään täällä vietettiin äitienpäivä Día de Madre. Siitä johtuen olimme eilen kahteen 

kertaan ruuhkassa. AL Campoon mennessä ja sieltä tullessa. Ruuhkat oli niin valta-
vat, että ne muistutti jo hieman jouluruuhkia. Parkkipaikan löytämisessä Al Cam-
possa oli jo katselemista. 

 
 Myyntiartikkeleista ruukkukukat ja ennen kaikkea orkideat oli niitä joita kaupasta kan-

nettiin ulos valtavia määriä. 
 
 Me kävimme äitienpäivän kunniaksi aamupäiväajelulla Tacoronten maalaismarkki-

noilla. 
 
 Iltapäivällä totesimme kaupungin hiljentyneen talvikaudesta todella kovasti. Useat 

baarit ovat sulkeneet ovensa ja lähteneet loman viettoon. Aika näyttää moniko niistä 
loman jälkeen ovensa avaa. 

 
 Jokunen uusikin yrittäjä on tullut. Ent. Marcosin baari Iriarte kadulla on vaihtanut 

omistajaa. 
    



11.5.2012 Yli 7 vuotta hyvin palvelut Laajakaista liittymä lakkasi toimimasta. Aamupäivällä se 
vielä pelitti, mutta iltapäivällä yrityksistä huolimatta yhteys ei toiminut. 

 
 Soitto Movistarin 1004 numeroon ohjautuu aina vastaajaan jossa kysellään kaiken-

laista ja pitää painella näppäimiä, ja tehdä valintoja automaatin kysymysten perus-
teella. Tiina suostui kielitaitoisena soittamaan. Ensimmäinen soitto ei tuottanut tu-
losta, sillä Movistarin puolesta siellä oli henkilö, joka palvelualttius ei ollut sinä päi-
vänä parhaimmillaan. Illalla paljastui että liittymissä oli ollut ongelmia muillakin sa-
massa kerroksessa asuvalla. 

  
 Illalla Manulla lomalle lähtö bileissä. 
    
12.5.2012 9:30 Uusi soitto Movistariin. Nyt siellä oli palveluvuorossa henkilö, joka vaikutti Tiinan 

mielestä asialliselta, ja palvelu halukkaalta. Asia nytkähti sen verran että, nyt annet-
tiin ohje modeemin resetointiin ja miten toimitaan tästä eteenpäin. Nyt me vain odot-
telemme että modeemin ADSL valo lopettaa vilkuttamisen ja jää palamaan pysyvästi. 

 
 14:30 Telefonicalta soitettiin ja tutkittiin sieltä päästä jotain juttuja, sillä tietokonenäp-

päimistön ääniä kuului puhelimessa. Parin minuutin kuluttua técnico sanoi että pitää 
tehdä jotain ja aikoi soittaa myöhemmin uudelleen. Nyt minä sitten odottelen, että 
milloin se myöhemmin tulee. Mihinkään ei voi lähteä, sillä muuten saattaa mennä 
mahdollinen asentajan käynti ohi ja kaikki on alettava alusta. 

 
 17:30 soitettiin jälleen ja ilmoitettiin että asentaja tulee huomenna klo. 10:00. 
      
13.5.2012 Asentaja saapui 15 etuajassa ilmoitetusta. Ongelma oli korjattu muutamassa minuu-

tissa. Vika oli käytävällä olevassa kaapissa.  
 
 Pitää antaa Movistarille hyvät pisteet huollosta, sillä kun saimme asian kunnolla il-

moitetuksi, niin kaikki tapahtui luvatussa aikataulussa. 
 
 Nyt pitäisi taas kameroiden pelittää. 
    
14.5.2012 Scotteri ajelulla. Meillä oli sovittu tappamien El Riskon pihaan, sillä Timppa oli vuok-

rannut siitä itselleen scootterin. Ajelin paikalla hieman ennen yhdeksää. Ensin tank-
kasi pyöräni viereisellä huoltoasemalla, ja sitten menin tarkastamaan ilmanpaineita. 
Takarenkaan ilmanpaine ihmetytti, sillä se oli juuri ja juuri 100 kpa. vaikka pitäisi olla 
220 kpa. 

 
 Olin tarkastanut paineet ostopäivänä jälkeisenä päivänä ja ne oli n. 150 kpa. Ihmet-

telin silloin, että eipä ole Canarioso huolehtinut renkaan ilmanpaineista. Silloin laitoin 
sinne 220 kpa. paineen. 

 
 Tänään löysin renkaasta naulan, josta ilmanpaine hiljalleen tuli ulos. Scootterin myyjä 

ei siitä minulle mitään ilmoittanut, vaikka se oli ollut tiedossa. Naula oli jo kulunut niin 
paljon että se on ollut siinä pitemmän aikaa, joten ilman paineita on joutunut tarkas-
telemaan lähes päivittäin. 

 
 Timpan saatua pyöränsä me suuntasimme ylös moottoripyörä liikkeeseen TODO-

MOTO. Sielllä saimme avun rengasongelmaan ja pääsimme jatkamaan matkaa. 
 
 Suuntasimme ensin Icodiin ja siellä kohteemme oli perhostalo. 
 



 TV näytti viikonloppuna lähetystä Garachicon uuden sataman vihkijäistä. Siellä oli 
muutamia veneitä ja Men in Black porukkaa puheita pitämässä. Tarkoituksemme oli 
seuraavaksi käydä katsomassa millaisia veneitä siellä uudessa satamassa sitten on. 
Pettymyksemme oli suuri. Satama oli suljettu ja kulku oli estetty rautaverkko portein. 
Satamassa ei ollut yhtään venettä. Siellä työskenteli kolme ihmistä. He kiinnittivät 
jotain kylttiä, jossa normaali käytännön mukaan lukee Paulino Riveron nimi. 

 
 Garachicosta suuntasimme ylös Mirador de Garachicoon kahville. Tankkasimme va-

rastoon myös kaksi pullollista vettä, sillä  iltapäivälle oli luvattu hellettä. 
 
 Matka jatkui Erjokseen, josta ylätietä Icodin ja Guanchan kautta El Lancen näköala-

paikalle. Lämmintä oli. Kotiin palasimme La Orotavan yläteitä ajaen Humbloldtin nä-
köalapaikan kautta. 

    
15.5.2012 Toinen ajelupäivä. Aluksi suuntasimme Santa Ursulan, Victorian ja Matanzan kautta 

Sausaliin. Siellä tutustuimme Casa del vino La Barandaan. Viini museo jossa on saa-
tavilla tietoa Teneriffan saaren viineistä, ja viinin valmistuksesta. Myös erilaisia lait-
teita joita on aikanaan käytetty viinin valmistuksen apuna, on nähtävillä. 

 
 Casa del vinosta jatkoimme matkaa Mirador de La Garañonan näköalapaikalle. 

Alempana ollut ohut pilvikerrostuma esti kuitenkin näkyvyyden joten katselumme jäi 
kovin lyhyeksi. 

 
 Sausalista suuntasimme kohti Tacorontea. Tacorontessa käännyimme kohti poh-

joista. Muutaman kilometrin jälkeen käännyimme vasemmalle ja kohti Puerto de la 
Maderaa. Siellä laskeuduimme aivan merenrantaa (Mesa del Mar). Sataman vie-
ressä oli uimaranta, nimeltään Playa de la Arena. 

 
 Nousimme ylös ja jatkoimme matkaa ohi Prismarin. Laskeuduimme pikkusen matkaa 

alas Play del Prixin suuntaan, ja käännyimme takaisin.  
 
 Seuraaviksi jatkoimme matkaa hitaasti maisemia ja paikkoja katsellen. Ohitimme 

seuraavat paikat. Toscas de Abajo, Valle de Guerra ja saavuimme Tejinaan. 
  
 Pari pikaista kierrosta kylässä, ja suuntasimme Teguesten ja El Palomarin kautta 

Curz del Carmeniin, jossa kahvitauko. 
 
 Paluumatkan teimme La Lagunan, Esperanzan, Agua Garsiaan, jossa kävin bongaa-

massa myöhemmin tehtävän retken lähtöpaikan. Puertoon ajelimme moottoriteitä 
vältellen Martanzan, Victorian ja Santa Ursulan kautta. 

 
 Hieman viileämpää kun eilen Tänään päästin vain +38 asteeseen. 
    
16.5.2012 Kotisivupalvelin on ollut nurin jo toista päivää. En saanut eilen sivujeni päivitystä on-

nistumaan. Yritin aamulla uudelleen, mutta sama tilanne. 
    Sähköpostikaan ei pelaa kotisivujeni kautta vieläkään, joten kun alkaa toimimaan, 

niin en tiedä tuleeko uusimmat postit perille, vai onko sinnekin palautettu jokin viime-
vuotinen tallenne. Skype pelaa. 

 
 Läksimme Ilkan kanssa kätkökierrokselle pohjoisrannikolle. Ensin suuntasimme Te-

non majakalle, sillä siellä oli kätkö joka oli Ilkalla kuittaamatta. Hieman Buenavistan 
jälkeen, ennen tunnelia kuittasin kätkön, joka oli aikaisemmilla kerroilla jäänyt kuit-
taamatta.  

 



 Majakan maastoissa kätkö joka oli Ilkalla kuittaamatta. Se vaati jo hieman kiipeile-
mistä, mutta sykemittariin siitä ei juurikaan mitään mainittavaa riittänmyt. 

 
 Majakalta palasimme Buenavistaan ja siellä golfkentän takamaastoon. Siellä kätkö 

joka myös oli Ilkalla kuittaamatta. Täällä  kävimme myös kahvilla. 
 
 Kahvin jälkeen suuntasimme Los Silokseen ja siellä rannan tuntumaan. Nyt oli minun 

vuoroni kuitata löydös, sillä Ilkka oli sen jo aikaisemmin kuitannut. 
 
 Paluumatkalla kävimme vielä kuittaamassa löydökset. Icodissa ja Barranco Ruizissa. 
 
 Viimeinen Playa del Socorron kätkö jäi kuittaamatta, sillä se on laitettu sellaiseen 

paikkaan että sen kuittaaminen tämmöisenä hellepäivänä on mahdotonta. Ranta oli 
täynnä väkeä, ja kätkö oli laitettu aivan rannan tuntumaan. Lisäksi koordinaatit oli sen 
verran pielessä, että ne näytti kohdetta keskelle rantahietikkoa, joten se olisi vielä 
vaatinut hieman etsimistä. 

 
 Päivän lämpötila +36ºC Hieman viilenee, joten parempaan suuntaan ollaan me-

nossa. 
     
17.5.2012 +28ºC Käytiin hakemassa IKEAsta uusi TV-taso kaapisto. Oikeastaan saatiin n. 20 

erikokoista pakettia, ja niistä me Timpan kanssa kasattiin kaapisto. Lopputulos muis-
tuttaa kovasti sitä mitä olimme suunnitelleetkin. Läksimme aamulla 10:00 IKEAan ja 
kaapit oli kasassa illalla 20:30 

    
18.5.2012 +24ºC 
    
27.5.2012 Erjoksessa tutkailemassa uusia reittejä tulevalle kaudelle. Ensimmäinen päivä ei 

vielä vakuuttanut silleen että siitä tulisi reitti ensi talven ohjelmaan.  
 
 Maasto on kovin kuivaa ja metsäpalon jäljet on vahvasti nähtävissä em. reitin var-

rella. 
 
 Teemme toisen matkan samaan maastoon ensi kuun puolella, ja valitsemme sään 

silleen että se olisi pilvettömämpi. 
     
30.5.2012 Día de Canaria 
 
 SM2000 Avd. Familia Betancourt y Molina kadulla ilmoituksen mukaan suljettu. Ei 

ole pitkä aika kun se oli remontissa, ja muutti nimensä SM2000 kaupaksi. SPAR nimi 
jäi pois, kuten tapahtui La Pazissakin olevassa isommassa SM2000 kaupassa. 

 
 Reformasta (uudistamisesta) lapussa puhutaan, mutta odotellaan ja katsellaan mitä 

tapahtuu. Onneksi on vielä pikku Hiper Dino josta saa tuoreita ja hyvin paistettuja 
sämpylöitä 

 
 
Kesäkuu 2012 
 
2.6.2012 VI Paseo Canario.  
 
 Lähdön pitäisi tapahtua n. 17 paikkeilla. Mukana on www.puetrtodelacruz.es sivun 

mukaan entiseen tapaan härkävankkureita. 
 



 klo. 15:15 ei lähtöpaikalla ollut vielä mitään liikehdintää. Lämpötila +28ºC joten liian 
aikaisin perinteisessä, paksussa kansallispuvuissa lähtöpaikalle meneminen tietäisi 
hikistä odottelemista. 

    
3.6.2012 Kokeilin Facebookin soveltuvuutta omien sivujeni täydentämiseen. Ei onnistunut, 

sillä en pidä sivustosta jonka näkyvyyteen voi itse vaikuttaa vain rajallisesti. Poistin 
Facebookin Teneriffan retket sivustolta kaiken. 

 
 Kuvat ym. on vastaisuudessa nähtävillä vain omilla suvuillani ja sitä kautta Pica-

sassa. 
 
 Kävin hetki sitten tarkastamassa yön kuningattaren kukintoja. Niitä on avautumassa 

runsaasti kahden päivän aikana (huomenna tai ylihuomenna). Laskimme yli 20 ku-
kintoa ja suurin osa, ellei kaikki avautuu samana iltana. 

     
6.6.2012 Avda Familia Betancourt y Molina kadun alkuosa sai eilisen ja tämän päivän aikana 

uudet pysäköintiruudut ja samalla myös pysäköinnin suunta muuttui viistoon. Lisäksi 
ruudut on vinosti menosuuntaan, joten parkkiruutuun mennään peruuttamalla, ja siitä 
lähdetään eteenpäin ajamalla.  

 
 Tällä tavalla katuosuudelle sai lisää pysäköintipaikkoja, mutta samalla jäljelle jäänyt 

ajoväylä kapeni yhden kaistan levyiseksi. 
 
 Kun ajokaistassa on tilaa vai yhdelle autolle, niin ohi ei pääse. Ruuhkat on heti valmis, 

kun yksi alkaa peruuttelemaan ruutuun. Kun ohitusmahdollisuutta ei ole, niin kaikki 
oottaa kiltisti kun yksi peruuttaa. Mitä nyt hieman soittelevat torvea siinä otellessa. 

    
8.6.2012 Tänään saadaan sitä kauan kaivattua sadetta. Ei sada paljoa, mutta apuun se on 

tämäkin. 
    
9.6.2012 +25ºC joten toimistohommia. Batan 2 reitin suunnittelu menossa. Tarkoitus on tutkia 

ympyräreitti Batan - Chimanada - Batan. Kartan kukaan reitille tulee pituutta 9 - 11 
km. Vaihtoehtoja on kaksi, joten huominen päivä on tarkoitettu vaihtoehtojen tutkimi-
seen. 

     
10.6.2012 Batanissa. Kävimme tutkailemassa toista reitti vaihtoehtoa. Nyt vaikuttaa siltä että 

olemme löytämässä toisen reitin Batanin alueelle.  
 
 Reitti alkaa Batanista. Ensimmäinen osuus Batanista Chinamadaan on nousuvoittoi-

nen ja paikka paikoin vaatii "varmoja jalkoja". 
 
 Paluureitti Chinamadasta tehtiin kulkemalla ensin Cruz del Carmenin suuntaa. Sitten 

käännyimme pois polulta ja suuntasimme alemmille poluille. Viimeisen osuuden Ba-
tanin kylään kuljimme aikaisempaa Batanin reittiä. Paluumatkan on olemassa toinen-
kin vaihtoehto, mutta se on vielä tutkimatta 

    
12.6.2012 La Orotavassa shoppailemassa. Samalla käytiin katsomassa, että millä mallilla hiek-

kakuvion tekeminen oli. Paikalla oli vain pari taiteilijaa, vaikka tekemistä oli vielä 
vaikka kuinka. 

    
13.6.2012 Calle La Hoyan remontti on se joka kiinnostaa. Normaalisti työt on kestäneet kuu-

kausia, jopa vuosia enemmän mitä suunnitelma on ollut.  
 



 La Hoya kadun myllerrys on huono juttu paikallisille yrittäjille, kun joutuvat supista-
maan toimintaansa vaikka muutenkaan ei kesäaikana ole toiminnalla hurraamista. 

 
 "Chinamada circular" on huomisen päivän suunnitelmissa. Kartan mukaan reitillä pi-

tuutta n. 8 km. 
    
14.6.2012 Las Garboneras.  
 
 Olimme kylässä etsimässä uutta reittiä. Kiersimme retin joka nimesin lähtöpaikan 

mukaan, "Las Garboneras circuit". Reitille tuli pituutta 6 km ja aikaa se vie eväs- ja 
kuvaustaukoineen n. 3 tuntia. Jos siihen lisätään vielä Cinamadassa näköalapaikalla 
käynti, niin saadaan reitille pituutta n. 7-8 km. 

 
 Nyt on kaksi uutta retkivaihtoehtoa tarjolla ensi kaudelle. Samalla alueella on vielä 

yksi vaihtoehto, joka on käytävä tutkimassa. 
    
17.6.2012 Parque Nacional del Teide. Kävimme katselemassa miten tajinastet tänä vuonna 

kukkii. Viime vuoteen verrattuna kukinta oli mitätöntä, sillä kukkia oli kappalemääräi-
sesti erittäin vähän. Vain muutama mainittava yksilö (korkeus yli 1,5M). Kun viime 
vuonna kukkia oli satoja. La Bamban linkki vuoden 2012 karaoken MM-kisoista, jotka 
järjestetään suomessa  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embed-
ded&v=0hT1IddRbYA http://www.facebook.com/La.Bamba.Karaoke.Pub 

       
 Oikein hyvää Juhannusta kaikille sivulla vierailijoille! 
    
27.6.2012 Kesäloman aika. 18:00 suuntaamme TFN kentälle ja aloitamme 6 viikon reissun. 
 
 Kamerat sulkeutuu loman ajaksi, ja sivujen päivitystä teen suomesta käsin vain koe-

mielessä. Aika näyttää mitä sinne päivittyy. 
 
 
Heinäkuu 2012 
 
1.7.2012 Remontin teko sunnuntaisin ei ole taloyhtiön säännöissä suotavaa, joten pidimme 

"melkein vapaapäivän".  Jokaisessa remontissa on töitä joita voi tehdä lähes äänet-
tömästi. 

 
 Nyt vain odotellaan illan finaaliottelua. 
     
2.7.2012  Tänään päällystimme Hannan parvekkeen lattian painekyllästetystä puusta tehdyillä 

laatoilla. Lisäksi kävimme Hyvinkäällä äitiäni moikkaamassa. Illaksi oli palattava ta-
kaisin Espooseen koska Hannalle oli vielä läydettävä pyykinpesukona ja pölyimuri. 

     
3.7.2012 Siirtymävaihe. Aamulla starttasimme n. 10 paikkeilla ja suuntasimme auton keulan 

kohti Muhosta. Ennen lähtöä kävimme Sellossa korjauttamassa tuulilasissa olleen 
kiveniskun, ennen kun se pahenee, ja alkaa laajenee. Työlle sain 1 vuoden takuun. 
Kun korjautin Galaxysta tuulilasin vuonna 2006 jossain Euran suunnalla niin sain sille 
5 vuoden takuun. 

    
6.7. - 11.7. Lastenlapsia hoitamassa Muhoksella 
      
14.7. Vettä sataa kaatamalla, ja ukkostaa. Sunnuntaina olemme lähdössä Kalajoelle 4 vuo-

rokaudeksi. Olemme vuokranneet sieltä mökin. Sataisi nyt kunnolla, ja sitten olisi 
muutama päivä poutaa.  



    
15.7. - 19.7. Kalajoella neljä vuorokautta vuokramökissä. Sää suosi, eli oli paras mahdollinen 
 
 Ennen lähtöä katselimme useilta nettisivuilta säätieoja. Lähes jokainen ennusti nel-

jälle seuraavalle päivälle pelkkää sadetta. lomamme oli lähes täydellinen.  
 
21.7. Heidin häät. 
    
23.7. Raahe 
    
24.7. Raahe - Merijärvi. Merijärven suunnitelma muuttui, ja se muutti myös lomamme 

suunnitelmia. Kun päivä oli jo yli puolen, niin jouduimme jatkamaan matkaa suoraan 
Euraan. 

     
25.7. Eura - Naantali 
    
31.7. Espoo. Suomalainen byrokratia saa meiltä kiitosta. Meidän piti hankkia Maistraatista 

todistus avioliitossa olemisesta. Pyysimme sitä vielä espanjankielisenä. Meille ilmoi-
tettiin välittömästi että se kestää kaksi päivää, ja on noudettavissa perjantaina. Koko 
asian hoitoon meillä meni aikaa 5 min. 

     
30.7. Hannan muuttoprojektin viimeistelyvaihe menossa. Tauluja seinille, valaisimia kat-

toon ja yksi sermi IKEAsta.  
 
  
Elokuu 2012 
 
1.8.2012 Tallinnaan 22 tunnin risteilylle. 
    
2.8.2012 Tallinnassa 22 tunnin risteilyllä. 
    
3,8,2012 Maistraatista hakemassa tilattuja asiakirjoja. Pitihän tietenkin käydä kirpputorilla kat-

selemassa josko olisi löytynyt jotain todella tarpeellista. 
    
4.8.2012 Pakkailua ja saunomista 
    
5.8.2012 Kotimatka Teneriffalle alkaa. 
 
 Yellow Line Taksi oli aamulla 4 aikaan odottelemassa oven edessä. Kyytiin ei ollut 

muita tulijoita, joten päästiin heti lähtemään lentokentän suuntaan. Sunnuntain aa-
muliikenne oli rauhallinen, ja ruuhkaton, joten olimme kentällä jo puoli viidan aikaan. 
Lähtöselvitys automaatilla ja laukkujen vienti vei aikaa n. 5 min. joten istuimme aa-
mukahvilla jo ennen viittä. 

 
 Lähtö oli Norjalaisen lentoyhtiön parasta näytöstä. Kiitoradalle päästiin siirtymään 

6:22 ja koneen pyörät irtosi kentän pinnasta (minun kellon mukaan) tasan 6:30. 
7.8.2012 Kotona Puerto de la Cruzissa. Arkiset askareet "puutarhojen hoito" odottaa.  
    
8.8. 2012 Kaksi ensimmäistä puutarha on jo otettu hallintaan. Hoidettavia on tullut yksi lisää, 

joten vielä on yksi ja sen vuoro on viikonloppuna. 
 
 Metsäpalon jälkien katselmus on siirtynyt, ja sen vuoro on ensi viikon tiistaina. 
     



11.8.2012 Nyt on Teneriffalla kaksi uutta metsäpaloa. Pohjoisen lentokentän lähellä palaa. Toi-
nen palo on Erjoksen suunnassa. 

    
13.8.2012 Metsäpalojen sammutus Gomeralle jatkuu yhdeksättä päivää. Uutisissa näytetään 

lähes livenä jatkuvaa uutislähetystä. El Dia kertoo että Gomeran saaren väestöstä 
on 25% (5000 hlö.) joista Valle Gran Reystä 900 hlö. evakuoitu. 

 
 Meidän kuvauskierros Vilaflorin suunnan paloalueille on suunniteltu huomiselle. Kun 

tätä kuvausretkeä suunniteltiin, niin Teneriffalla oli vain yksi paloalue. Nyt niitä on 
kolme. 

    
15.8.2012 Juuri kun vaikutti että metsäpalot on saatu sammumaan, ainakin Teneriffalla. Sain 

aamulla Teukalta hieman jälkeen kahdeksan sähköpostia, jossa kerrottiin että n. 7:50 
paikkeilla oli syttynyt uusi metsäpalo Teiden tien varressa. Minä olin menossa 9 paik-
keilla puutarhaa kastelemaan ja pensaita leikkelemään. Samalla pääsin seuraamaan 
tilannetta aitiopaikalta. 

  
 Sammutuksesta huolehti 3 helikopteria ja loppu puolella vielä kolme lentokonetta. 

Kun lähdin pois, niin kello oli hieman yli 11, ja palo oli lähes kokonaan sammutettu. 
Ainakin se näytti siltä. 

    
24.8.2012 +25ºC joten hieman on helpotusta luvassa. On sitä saatu hikoilla. Lämpötila pyörinyt 

30 seutuvilla, joten ilmastointikoneelle on ollut asunnossa käyttöä. 
     
27.8.2012 "Kesäloma" lähestyy loppuaan, joten on oli aika lopettaa peukaloiden pyörittely ja 

joutenolo. 
 
 Eilen kävimme hakemassa lisätietoa sivuillemme. Timpan kanssa ajoimme scootte-

reilla Esperanzan metsää, ja kävimme katsomassa että onko Francon monumentti 
vielä paikallaan. Olihan se. 

 
 Sieltä ajoimme Teiden suuntaa, kunnes saavuimme keväällä avattuun Forestal Park 

kiipeilypuistoon. 
 
 Puistossa on mahdollisuus testata rohkeuttaan, ja yrittää kuinka korkealle uskaltaa 

kiivetä vaijereiden varassa puusta toiseen siirtymään. Ratatasoja on eriasteisia ja eri 
korkeuksissa. Helpoimmat lapsille, ja vaikeimmat hurjapäille. Puistoon voi tutustua 
netin kautta. http://www.forestalpark.com/tenerife/index.php 

 
 
Syyskuu 2012 
 
 Hellettä, puutarhojen kastelua sekä nurmikon leikkausta 
    
9.9.2012 Ei ole ollut Ratonerassa Manun ja Yaniran jälkeen mitään vastaavaa toimintaa. 
 
 Eilen kävimme tutustumassa uuden yrittäjän toimintaan. Palveluhalukkuutta tuntui 

olevan mutta muuten ei ole mitään kehuttavaa. 
 
 Viini oli jotain aivan kamalaa. Mitä lie 50 sentin purkkiviiniä, ja vielä kehtasi olla lasil-

lisesta vaille 1,50€ Kaikilla niillä jotka viiniä tilasivat, se jäi juomatta. 
 
 Olut oli tuttua DORADAA, mutta hinta oli paikalliseen hintatasoon verrattuna "ryöstö" 

1,70€ Samaa olutta saa muualta jopa eurolla. 1,20 - 1,50 on normaali hinta. 



 
 Kun oli laskun maksun aika, ja laittelimme yksitellen kolehtiin sen rahan mikä oli ke-

nenkin maksettava. Välillä laitoimme setelin kuppiin ja otimme vastarahan kolikkoina 
jne.. Tarjoilija kuikuili selän takaa ja hetken seurattuaan meidän maksutapahtumaa 
hän kysyi, eikö teillä riitä rahat. 

 
 Nyt me sitten odottelemme että baari sulkee ovensa, ja tulee jälleen uusi yrittäjä. 

Silloin meillä on seuraavan kerran asiaa Ratoneraan. 
      
10.9.2012 Al Campon viereen on tulossa uusi bp huoltoasema. 
 
 Muutenkin Puertossa huoltoasemat on vaihtaneet kiinteistöjä/ omistuksiaan. Entinen 

TEXACO on nyt CEPSA. ja entinen CEPSA Belairin vieressä on nyt DISA. bp Riscon 
vieressä on entisellään. 

    
15.9.2012 Casinolla seuraamassa karaoken Canarian karsintaa. 
 
 Tapahtuman oli merkitty ohjelmaan alkamaan klo. 22:00. Ensimmäinen esiintyjä saa-

pui estradille 22:24, joten tuota enempää ei show ollut myöhässä. Kaikki kunnia Mik-
sulle, että oli saanut porukan ojennukseen. 

 
 16:sta kilpailijasta paikalla oli 15. Yksi myöhästyi, kun ei kuulemma löytänyt autolleen 

aikanaan parkkipaikkaa?? 
 
 Kilpailu kesti väliaikaohjelmineen hieman yli kaksi tuntia. Tuomariston päätöstä 

saimme odottaa tunnin joten voittajat palkittiin n. 1:30. Voittajat lähtee Mantereelle, 
ja osallistuu siellä Españan karsintaan. MM kisat lauletaan Lappeenrannassa. 

    
16.9.2012 Ajankohtaisissa kuivissa olleelle minulle tuntemattomalle hedelmälle olen saanut pa-

lautteen kautta nimen. Kiitoksia palautteiden lähettäjille. Nimet Patty Pan ja Ufo-kur-
pitsa tuottaa Googlen kuvahaulla näkyviin kyseisen kurpitsan. 

    
17.9.2012 Bar Reilupeli avasi eilen ovensa. Kauden avajaisissa oli minun kanssa samaan ai-

kaan liki pari kymmentä suomalaista, ja pari paikallista. 
 
 Tänään saapui Tjäreborgin  ensimmäinen lento TFS kentälle. Jouduimme odottele-

maan lennon saapumista yli 1,5 tuntia, sillä kovasta vastatuulesta johtuen koneen 
eteneminen oli hidasta, ja polttoainetta kului. Kone joutui tekemään välilaskun tank-
kausta varten Lanzarotelle. 

     
20.9.2012 Kävimme La Floridassa Restaurante la Tranquilidad ravintolassa maistelemassa val-

kosipulikania (Conejo al ajillo). Itse ruoka (Conejo) ei ollut ihan sitä mitä odotin, mutta 
paikka oli ihan kiva ja edullinen. Viinikin oli kuulemma ihan hyvää. 

 
 Illalla Suomikerho piti odotetun kokouksensa ja valitsi toimistoa hoitamaan Niinan. 

Se tietää sitä, että minä joudan retkeilee enemmän ja siitä johtuen muuta viikko-oh-
jelmani retkeilyn kannalta paremmaksi.  

    Vastaisuudessa kalenteriin merkittyjä retkipäiviä on ma. ke. ja pe. Välipäivät ti. to. 
ja la. pyhitetään varapäiviksi. Sunnuntain pyrin pitämään "vapaapäivänä" :) 

25.9.2012 Nyt on retkeily kalenteri uusittu ja kaikille tiedustelijoille ilmoitettu uudet retkeilypäivät. 
 
 Sateita on luvattu ja odoteltu. Meille saakka ne ei ole vielä yltäneet. Naapurisaarelle 

(Granille) kylläkin. Me hikoilemme ja odottelemme sateita, ja sen mukana 



mahdollisesti tulevaa pientä lämpötilan laskua. +28 astetta yötä päivää on meille hie-
man liikaa. Seuraava sadelupaus ajoittuu torstaille. Toivottavasti se tulee. 

     
27.9.2012 Vettä sataa. Tätä sadetta on ooteltu liki vuosi, joten on tarpeen. Sade vaikuttaa kui-

tenkin aikalailla heikolta, joten saattaa olla lyhytaikainen ilo. Sataisi nyt kunnolla ja 
pitkään.  

     
29.9.2012 Aamuinen tietokoneen käynnistys ei tuottanut odotettua tulosta. Internetyhteys jäi 

kytkeytymättä, vaikka eilen illalla konetta sammuttaessa kaikki toimi normaalisti. 
 
 Käännyin Tiinan puoleen ja hän soitti tekniseen tukeen. Siellä kerrottiin että Movistar 

tekee joitain päivityksiä, ja sen jälkeen kaikki palaa entiselleen. 
 
 Iltaan mennessä mitään ei ollut tapahtunut. Laitoin myös pari tekstiviestiä numeroon 

1002 koska automaatti silleen kertoi ja kehotti tekemään. 
 
 Mikään ei ole tuottanut tulosta. Netti on mykkä ja sillä siisti.   
     
30.9.2012 Tämäkin päivä ilman mitään toimenpiteitä Movistarin suunnalta. 
 
 Vaikuttaa siltä, että kun piti korjata, niin tapahtui vain päinvastainen toimenpide. 
 
 
Lokakuu 2012 
 
1.10.2012 Netti edelleen mykkänä. Uudelleen Tiinan luo ja uusi soitto. Nainen joka vastasi sanoi 

että hän ei voi tehdä mitään, koska emme ole sen modeemin vieressä jota liittymä 
koskee. Lupasin palata kotiin ja olla modeemin vieressä puolen tunnin kuluttua, jol-
loin hän lupasi soittaa uudelleen. 

 
 Istuin kotona koneen ja modeemin vieressä 1,5 tuntia ja odotin. Mitään soittoja ei 

tullut. Laitoin uudelleen (kolmas kerta) viestin 1002 numeroon. Sieltä sitten soitettiin 
ja kyseltiin ongelmaa. Selitin kaiken uudelleen ja kesken puhelun alkoi kuulumaan 
automaatin puhetta, jota minä olen noilla viesteillä yrittänyt välttää. 

 
 Aikani kuunneltuani ymmärsin että kysellään ongelmaa ja puhelinlinjan numeroa jota 

asia koskee. Kerroin ongelman ja naputtelin puhelinnumeron. Tämän jälkeen kysel-
tiin monia asioita. Lopuksi tuli joku mieshenkilö puhelimeen ja hän sai jotenkin ym-
märretyksi asiani. Minun piti sammuttaa ja kytkeä modeemi, jolloin hän siellä jossain 
näkee koneeltaan että miten yhteyteni yritys toimii. Ei toiminut. 

  
4.10.2012 Nettiyhteyden palautumista on odoteltu jo 6 päivää. Tänään Tiina teki reklamaation 

korjauspalvelusta, joka on suorastaan surkeaa. 
 
 Sen verran se vaikutti, että päivällä tuli tekstiviesti että Movistarille on tehty jonkinlai-

sen nootti. 
 
 Illalla se yhteys viimein palasi. Vähän aikaa yhteyden palautumisen jälkeen Movista-

rilta ja kyseltiin yhteyttä, ja pisteytystä huollon palvelun osalta. Vastasin vain että nyt 
yhteys pelaa, enkä antanut yhtään pistettä palvelusta. 

     
5.10.2012 Bistro Pikku Pohjola avasi ovensa 15 aikaan. Nimi on muuttunut Kukkuluuruusta 

Pikku Pohjolaksi. Joitakin pieniä palvelua parantavia muutoksia on myös tehty. 
 



 Mekin kävimme avajaistapahtumassa. Myöhemmin yöllä illanvietto kaupungilla alkoi 
hieman nälättämään. Me kävimme paikallisella nakkarilla, ja ostimme kaksi hampu-
rilaista. Ei ollut hinnalla pilattu. Maksoivat yhteensä 2 €. 

    
11.10.2012 Eilen katselimme parvekkeelta, kun Xibana Parkin katolla oli työmiehiä ahertamassa. 

Myrskyn särkemälle nimikyltille he jotain tekivät. Hotellin ovikin on ollut avoinna päi-
visin jo toista viikkoa, ja sielläkin on liikehdintää ollut havaittavissa. Nyt sitten ootel-
laan, että avaako hotelli jossain vaiheessa jälleen ovensa.  

 
 Nyt kun netti jälleen pelaa ja sähköposti kulkee, niin olen päässyt laittamaan retkika-

lenteriani ojennukseen. 
 
 Tälle syksylle on ohjelmassa kaksi kiipeämistä Teidelle. Yhdestä jouduimme luopu-

maan, sillä ko. viikon luvat oli jo kaikki menneet. Ensimmäiseen nousuun saimme 
luvat 14.11. päivälle. Toinen tehdään marras- joulukuun vaihteessa. Odottelen vielä 
jonkin aikaa, jos jotakin kiipeäminen kiinnostaa. Lupa otetaan nykyjään netin kautta, 
joten sieltä on hyvä seurata miten paljon lupia millekin päivälle on jäljellä. 

   
14.10.2012 Oli taas aika pienelle aamulenkille. Suuntasimme kohti Bollullon rantaa. Sieltä jat-

koimme Playa Anconiin, jossa tarkastimme yhden kätkön. Kätköllä kaikki hyvin joten, 
aloitimme kiipeämisen ja nousimme portaita pitkin Santa Ursulaan. Santa Ursulasa 
kävimme katsastamassa edesmenneen Saaga Roosin talon ja sen kahdeksikon 
muotoisen kíkkunan. Ursulasta palasimme Cuesta la Villan tietä Puerto de la Cruziin. 
Pituutta "aamulenkille" 16,1 km :)  

    
17.10.2012 Santa Ursulassa etsimässä ruokapaikkaa, josta meille kerrottiin, että ruoka on hyvää. 

Lisäksi paikka on niin suosittu viikonloppuna, että sunnuntaiksi pitää jopa paikka va-
rata jos mieli päästä syömään. 

 
 Kävimme paikanpäällä, mutta meidän tuurilla ravintola oli juuri menossa kiinni. Kat-

selimme muitakin paikkoja Santa Ursulassa, ja kaikki vaikutti olevan auki suunnilleen 
samalla tavalla. Aamupäivällä 12 - 16 ja sitten illalla 19 - alkaen. 

 
 Nyt tiedämme paikan koordinaatit ja aikataulun joten seuraavalla kerralla meitä on-

nistaa. 
 
 Sataa vettä, ja tätä sadetta on ennustettu jatkuvan illan. 
     
19.10.2012 Pikku Pohjolassa vietettiin kauden virallisia avajaisia. Päivällinen sade lakkasi ja ava-

jaisia saatiin viettää oikein mukavassa poutasäässä.  Baari oli viimeistä paikkaa myö-
ten täynnä. Avajaisvieraille oli tarjolla paellaa, ja viiniä ja live musiikkia. 

    
22.10.2012 Mascassa 
 
 Tänään tuli täyteen 35 edestakaista retkeilyä Mascan barrancossa, joten kun edes-

takaisen retin pituus on 11km niin olen patikoinut barrancossa edestakaisin 385 km. 
 
 Kuivuus näkyi rotkon rinteillä. Varsinkin okapuntia kasvit oli kärsinyt kuivuudesta. 

Rotkon pohjalla on hieman kosteampaa, ja siellä ruokokasvit oli voineet hyvin ja kas-
vaneet niin että polun paikkaa piti välillä oikenin hakemalla hakea.  

 
 Muutos oli havaittavissa, sillä olinhan edellisestä retkestämme kulunut jo vuosi. Siinä 

ajassa kasvisto täällä muuttuu paljon. 



27.10.2012 Kotisivujen päivityksessä on ollut kaksi päivää jotain ongelmaa. Joudun päivittämään 
tietoja INT2000 palvelimen kotisivujen kautta. Olen yrittänyt etsiä ratkaisua tilantee-
seen, mutta en ole vielä löytänyt. Saattaa olla että vika on palvelimella, koska siellä 
tehdään jotain palvelimen muutostöitä. 

 
 Vika löytyi tänään iltapäivällä. Turussa oli vaihdettu sivustomme tiedot palvelimelta 

cpanel2 palvelimelle cpanel1 Ongelma löytyi kun kirjauduin palvelimeen heidän 
oman sivustonsa cpanelin kautta. Vian korjaaminen ei ollut iso juttu. Kakkosen pai-
kalle vaihdoin ykkösen, ja kaikki toimii taas. 

     
29.10.2012 Talavera - Las Moradas kierros. Aurinko paistoi ja sää suosi hieman liikaakin. Gar-

minin mittari näytti pitkin päivää +30 astetta. Hieman pilvisempi päiväkin olisi välttä-
nyt. 13 kilometrin kierrokseen käytimme aikaa 7 tuntia 22 minuuttia. 

 
 Samalla suoritin omien kätköjeni tarkastuskierroksen. La Cueva Negran kätkörasia 

vaatii uudemman käynnin, sillä rasian kansi oli halennut. Halkeama oli kuitenkin niin 
pieni että se ei tarvitse välitöntä huoltoa, vaan suoritan sen sitten kun seuraavan 
kerran ole samalla patikointireitillä 

 
 Keskiviikolla on luvattu oikein kurjaa ja sateista päivää, joten sille päivälle suunniteltu 

Batanin kierros saattaa jäädä tekemättä. 
    
30.10.2012 Tänään oli tarkoitus käydä San Pedrossa. Lähdimme aamusta klo. 9:00 liikkeelle, ja 

tarkoitus oli palata takaisin klo. 13.00 mennessä. 
 
 Sää teki kuitenkin muutoksen aikatauluun. sillä edelliset sateet oli vyöryttänyt alan 

kiven niin että osa polusta oli vyörynyt rotkoon. Realejosin kunta oli laittanut puomit 
polulle varoitukseksi. 

 
 Me käännyimme takaisin. Paluu matkalla alkoi tuuli voimistumaan vaarallisen ko-

vaksi. Puuskittain puhalsi niin että piti oikein pidellä kiinni, että ei vienyt mennessään. 
 
 Nyt istumme kotona ikkunat kiinni ja odottelemme että pysyykö lasin ehyenä. Muis-

tuttaa hieman vuoden 2006 trooppista myrskyä. Lämpötilakin on kohonnut yli 30 as-
teeseen. Sateet joita on luvattu, on vielä tulematta. 

     
31.10.2012 Sateet on saapuneet. Siirsimme tämänpäiväisen Batanin retken perjantaille, koska 

kokopäiväksi on luvattu sadetta. Perjantaille on luvattu jo hieman parempaa säätä. 
 
 
Marraskuu 2012 
 
2.11.2012 Sateet jatkuu, joten emme vieläkään päässeet Bataniin. Nyt jouduimme perumaan 

koko retken. 
    
5.11.2012 Tälle päivälle luvattiin pilvistä, mutta sateetonta. Lähdimme kohti Batania siinä toi-

vossa että sade ei yllätä päivän aikana. 
 
 Sääennuste oli mennyt Canarian kanavalla aivan pieleen. Me saimme kierrellä Bata-

nin maisemissa aivan pilvettömässä säässä ja auringon paisteessa. Myös Puertossa 
oli paistanut vaikka sinne luvattiin sadetta.  

    
6.11.2012 Tämän päivän sääennuste näyttää pitävän paikkansa. Luvattiin sadetta ja salamoin-

tia. Kello on 13:05 ja nyt sitä luvattua vettä tulee ja ukkonenkin jyrää ja paukkuu. 



7.11.2012 Lähes koko yön jatkunut sade on tehnyt paljon tuhoja maanteille. Kiviä on tullut tielle, 
ja liikenne on ollut hidasta ja autojonot kilometrien pituisia. Yksi paikoista oli aamu-
uutisten mukaan Matanzan kohdalla, jossa liikennettä jouduttiin ajattamaan erityis-
järjestelyin. Samassa uutisessa puhuttiin että jonon pää on jopa Los Realejosissa 
saakka?? 

  
 Kävin itsekkin jonottelemassa n. parin tunnin verran, Santa Ursulaan saakka. Paluu 

matkalla yritin ajaa rantatietä tunnelin kautta, mutta se oli suljettu ja liikenne ohjattiin 
Shellin risteyksen jälkeen La Pazin kautta alas. Tiellä näytti olevan runsaasti kiviä. 

 
 Vein auton talliin ja läksin katselee kameran kanssa mitä Puetrtossa muuta tapahtuu. 

Barranco San Felipessä virtasi vettä. Yöllä on varmaan tullut oikein kunnolla koska 
rannasta oli hiekat huuhtoutuneet mereen. 

 
 Aallonmurtajan alimmalla parkkipaikalla oli vettä niin paljon että se peitti n. 1/4 osan 

koko alueesta.  
 
 Charcon puiston ympäristössä oli vettä ja taksit oli siirretty sieltä pois ja Charcon 

suutaan kulkeva liikenne ohjattiin aallonmurtajan parkkipaikan kautta. Palolaitos 
pumppasi vettä talojen alakerroista, jota oli kuuleman mukaan ollut parhaillaan 30 
senttiä. 

 
 Kaiken tämän lisäksi kalasataman kohdalta alkava Calle Mequinez on remontissa.  
 
 Tästä sateesta varoiteltiin eilen, joten jouduimme peruimme tämän päiväsen retken 

Chamorcaan. Retken toteutuminen huomennakaan ei ole yhtään varma sillä sade on 
särkenyt teitä useista paikoista Anagan alueella, ja tiet on monesta paikasta suljettu. 
Niiden kaikkien korjaaminen tuskin tapahtuu tämän päivän aikana, varsinkaan jos 
jatkuvasti sataa lisää vettä. 

     
9.11.2012 Tälle päivälle luvattiin sateetonta, joten suuntasimme heti Chamorcaan. Sää suosi 

meitä lähes koko päivän. Kun matkaa oli jäljellä vain alle kilometri, niin silloin alkoi 
satamaan vettä. Repussa oleville sadeviitoille oli käyttöä. 

 
 Matkan aikana näimme että Chamorca II reitin polkuristeyksessä oli kyltti joka ei suo-

sitellut polulle menemistä. Vastaisuudessa Chamorcassa on vain yksi reitti, jota kier-
rämme. 

     
12.11.2012 Tänään yritimme Bataniin, mutta sade esti retken tekemisen. 
      
13.11.2012 Tälle päivälle luvattiin puolipilvistä ja poutaa, joten läksimme uudelleen yrittämään 

Bataniin. Myös tänään tiputteli hieman vettä, mutta pääsimme kuitenkin reitin kiertä-
mään. 

     
14.11.2012 Yleislakko. 
 
 Meidän retki Teidelle peruuntui suurimmaksi osaksi yleislakon johdosta. Myös osaksi 

lämpötilan johdosta. Lämpötila ylhäällä on aamusta 3 astetta, joten silloin tarvitaan 
kunnolliset talviulkoiluvarusteet. Kunnollisten varusteiden puuttuminen oli osasyylli-
nen retken peruuntumiseen. Kun hissi ei kulje, niin me olisimme joutuneet tulemaan 
alaskin kävellen. Silloin puutteellinen talvivaatetus olisi näkynyt n. 11 tunnin retkessä. 

  
 Kaupungilla yleislakkopäivän mielenosoituskulkue. Katselin sitä Charconaukion reu-

nalla. Kulkue meni toista reunaa ja toisella reunalla baarit auki normaalisti ja kaikki 



työntekijät työssä. Kun kulkue loppui, niin kaupunki palasi normaaliin päivärytmiinsä 
hyvin joutuisasti. Ravintoloiden pöydät ja tuolit kannettiin joutuisasti ulos ja asiakkaan 
alkoivat parhaita paikkoja valloittamaan. 

     
15.11.2012 Charcon puistossa ravintola Dinámicossa on meneillään maailmanennätyskoe. 

Siellä yritetään päästä Guinnessin ennätysten kirjaan leikkaamalla kinkusta maail-
man pisin kinkkusiivu. Kuvien otto hetkellä rullalle kääritty sivu muodosti n. 10 sentin 
rullan. Tapahtuman on ilmoitettu kestävän ilta klo. 18 saakka. 

     
18.11.2012 Aamun pilvinen taivas sai meidät muuttamaan aamulenkin suuntaa. Nousimme au-

toon ja ajoimme Playa de Las Teresitan rannalle paistattelemaan päivää. Pari tuntia 
siellä kului joutuisasti. Jäätelöt ja cortadot välipalaksi ennen kotimatkaa. 

     
21.11.2012 Mascassa. Useiden peruutusten (sää) jälkeen pääsimme patikoimaan barrancossa. 

Sää oli menomatkalla hyvä, ja saimme kulkea polulla ihan omassa rauhassa. 
 
 Paluumatkalla vastaantulijoita riitti. Kolme 20-30 henkilön ryhmää, jotka olivat me-

nossa laivalla rannasata Los Gigantesiin. 
 
 Neljä lähes "mitätöntä" sadekuuroa tiputteli paluumatkalla hieman vilvoittavaa vettä 

niskaamme. Kun saimme repuista sadesuojat esiin, niin se jo loppui. 
    
24.11.2012 Tivoli on saapunut Puerto de la Cruziin, ja sen pystytys on hyvässä vauhdissa. Jos 

aikataulu on sama kun aikaisempina vuosina, niin se lähtee vasta vuodenvaihteen 
jälkeen. Se taas tietää sitä että pääsemme lasten lasten kanssa joulun aikana karu-
selliin.  

 
 Sateita tulossa???  On annettu varoitus sateesta ja myrskystä. Sää on nyt tarkassa 

seurannassa, sillä maanantaina olisi Teno Alton retki. 
    
25.11.2012 Ennustettu myrsky on alkanut. Tuulee oikein voimakkaita puuskia ja palmun oksat 

heiluu, ja pienempiä roskai lentelee jo ilmassa. Tuulen voimakkuudeksi on ennustettu 
pohjoisrannikolla jopa 100 km/h. 

     
26.11.2012 Jällen on yksi retki siirretty. Nyt se siirrettiin huomiseen. Eiliset sateet ei tullut meille 

niin voimakkaina, kun ennustettiin. La Palmalla on uutisten mukaan kolme tietä sul-
jettu myrskytuhojen johdosta. 

 
 Huomiselle on jo luvassa hieman parempaa säätä, joten me lähdemme katselemaan 

miltä Teno Alton maisemissa näyttää. 
 
 Eilinen sade teki sen että Teide sai lumipeitteen. Nyt sitten jännämme että miten 

lumelle käy. Sulaako pois vai tuleeko sitä lisää. 3.12.2012 päivälle on lupalaput laa-
tikossa odottelemassa. 

    
27.11.2012 Saaren länsiosaan (Teno Alto) oli nettiennusteessa lupailtu hieman sateettomampaa 

säätä. Me lähdimme aamusta 9 paikkeilla ajelemaan kohti El Palmaria. Tarkoituk-
sena kiertää Tenon maisemissa n. 10 km kierros. 

 
 El Palmariin päästyämme satoi kuitenkin niin runsaasti, että emme edes yrittäneet 

polulle. Käännyimme takaisin ja palasimme Puertoon. 
     
28.11.2012 Tänään jatkoimme kätköjen etsimistä. Päivän saalina kuittasimme 3 uutta kätköä. 
    



30.11.2012 Aamun sateista huolimatta läksimme ajamaan kohti Chamorcaa. Menomatkalla satoi 
välillä hiljalleen ja välillä taas kaatamalla. Me kuitenkin jatkoimme matkaa, koska sää-
tiedotus lupasi sinne suuntaa sateetonta. 

 
 Perille päästyämme aurinko pilkahteli pilvien raoista ja taivas näytty kirkastuvan koko 

ajan. Me lähdimme polulle. Jätimme kuitenkin metsäosuuden pois ohjelmasta, koska 
siellä olisi ollut liian märkää, ja suuntasimme suoraan Chamorcasta Tafadalle. 

 
 Sää suosi meitä lähes koko matkan, sillä saimme vettä niskaamme vain viimeisen 

kilometrin matkalla. Silloinkin niin vähän että tuskin kastuimme. 
 
 
Joulukuu 2012 
 
3.12.2012 Toinen kerta toden sanoo. Nyt päästiin jo kiipeämään Teidelle. Viikolla satanut lumi 

ja jää teki kuitenkin tepposen ja esti meiltä pääsyn korkeimmalle huipulle.  
 
 Kun pääsimme hissiasemalle, niin vahtimies näytti polulla olevia muutamia "lumiki-

noksia" ja sanoi että jäätä joten suljettu. Hän ei varmaan tiennyt että polku Refugiosta 
hissiasemaalle oli paljon jäisemmässä kunnossa. Meillä ei olisi ollut mitään ongelmaa 
jään takia kiivetä huipulle. No säännöt on sääntöjä. 

 
 Yökiipeilijät olivat huipulla puoli kahdeksan paikkeilla katselemassa auringon nousua, 

mutta vahtivuoro ei silloin vielä ollut töissä. 
 
 Tänään Lääkäriasema Teneguia muutti uusiin tiloihin, jotka sijaitsee n. 50 rantaan 

päin entisestä vastaanottotilasta. Tilassa toimi aikaisemmin Supermarcado Tene-
guia. 

 
7.12.2012 Mascassa. Edellispäivien vesisateet olivat nostaneet hieman veden pintaa barran-

cossa. Nyt vettä oli enemmän kun aikaisempina vuosina. Vesi tuo patikointiin oman 
mielenkiintonsa. Vettä ei nyt kuitenkaan ole niin paljoa, kun on parhaimpina vuosina, 
jolloin ei voinut välttää kenkien kastumista. 

    
8.12.2012 La Orotavassa jouluvaloja katselemassa. Aamu-uutisissa puhuttiin Canarian saarten 

suurimmasta Belenistä, ja luulen että sillä tarkoitettiin La Orotavan Ayuntamienton 
edessä olevaa Beleniä. Siinä ihmis- ja eläinhahmot ovat normaalikokoisia, ja niitä on 
todella paljon. 

 
 Pienistä hahmoista rakennettuja on lähes jokaisessa korttelissa, sillä näimme monen 

oven pielessä kyltin, joissa oli teksti BELEN. Kaikkien pienten rakennelmien lähei-
syydessä on lipas, jolla kerättään kolehtia sen tekijöille. On hyvin kohteliasta maksaa 
jokunen kolikko jos käy katsomassa, tai varsinkin jos ottaa niistä valokuvia. 

    
14.12.2012 Mascassa. Alkuperäinen retki piti tehdä meno - paluu systeemillä. Rannassa matkai-

lijat kuitenkin tulivat päätökseen että he säästävät itseään ja palaavat laivalla Gigan-
tesiin ja sieltä bussilla Puertoon. 

 
 Tämä järjestely siksi että heillä oli seuraavan päivänä Teiden retki. 
 
 Minä palasin yksin Mascan rannasta ylös Mascan kylään. Aikataulu oli vapaa joten 

kokeilin hieman rajojani. Paluumatkaan kului aikaa 1 t. 27 min. 
 



16.12.2012 Käytiin katselemassa Puerton omaa Beléniä. Se on rakennettu ravintola Magaa vas-
tapäätä, pienen puiston takana olevaan rakennukseen 

 
19.12.2012 Teno Altossa.  Sateisen sään takia edellinen Teno Alton retki peruttiin, mutta nyt 

saimme sitten korvausta viimeisen päälle. 
 
 Retki sää oli mitä parhain ja tällä reissulla pääsimme ihailemaan myös naapurisaaria 

La Palmaa ja Gomeraa. Ne näkyivät tänään oikein hienosti. 
 
20.12.2012 Joulukinkku. Tänään on tilausten noutopäivä. Käyn hakemassa joulukinkut itselle ja 

Timpalle. Paluumatkalla sitten LIDLin kautta ja sieltä loput jouluostokset. Ilta-päivällä 
kämpän siivous. 

 
 Perjantaina vielä Chamorcassa retkeilyreissu, ja sitten alamme pikkuhiljaa odottele-

maan suomesta sunnuntaina saapuvia jouluvieraita. 
 
 Kaikille sivustollamme kävijöille  ja retkillemme osallistuneille, 
  Oikein hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2013 
 
24.12.2012 Vielä saatiin sadetta tälle vuodelle. Se alkoi illalla hieman ennen seitsemää. 
 
 21:43 sain tekstiviestin että barrancossa vettä, ja autot saarroksissa. Poliisi ei päästä 

omistajia hakemaan autojaan, ja palokunta on tulossa hinaamaan ne autot pois. 
 
 Riensin paikalle, ja olin siellä toista tuntia. Kun lähdin pois 23 jälkeen, niin lähes kaikki 

autot oli ajettu barrancosta pois, sillä veden pinta oli jo laskenut sen verran, että poliisi 
päästi omistajat autojaan hakemaan. 

 
 Olin palaamassa kotiin bussiaseman kohdalla, kun palokunta saapui kahdella autolla 

paikalle pillit ulvoen. Silloin siellä barrancon "parkkipaikalla" oli enää jäljellä nilkkave-
det, eikä mitään hinattavaa. Mitenkähän olisi käynyt jos veden pinta olisi jatkanut 
nousuaan, jolloin ollut tosi kyseessä. Kahdessa tunnissa olisi tapahtunut vaikka mitä. 
Ehkä niille ei olisi silloinkaan ollut enää mitään hinattavaa. :) 

 
31.12.2012 Vuoden viimeinen reitti suuntautui Talaveraan. Tänään vaihdoin Cueva Negro kät-

köön uuden rasian. Kävijä määrä on ollut aika pieni, mutta onhan se kätkökin sellai-
sessa paikassa, että sitä ei ihan noin vaan aamukävelyllä kuitata, kuten kaupunkikät-
köjä 

 
 HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!. 



Tammikuu 2013 
 
1.1.2013 HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2013 
    
2.1.2013 Batanissa. Vuoden ensimmäinen retki. Tänään saatiin sadetta n. ½ tunnin verran. 

Maastosta huomasi että sadetta on tullut, koska vihreyttä riitti ja runsaasti. Luonnon-
kukat on aloittaneet kukintansa. 

    
4.1.2013 Teno Altossa. Kevään ensimmäiset mantelipuun kukat nähtiin tällä reissulla. Kukinta 

on aivan alkuvaiheessa, joten vain muutamissa puissa oli kukkia, ja niitäkin eritäin 
vähän. Sen verran kuitenkin, että pääsi valokuvan ottamaan. 

     
5.1.2013 Klo. 21:20 Los Reyes kulkue on päättynyt, ja sen kunniaksi järjestetty ilotulitus näkyy 

ja kuuluu. Joka vuosi kulkue on edennyt saman kaavan mukaan, joten emme lähte-
neet sitä tänä vuonna paikan päälle seuraamaan. Kamerakuvan perusteella kunin-
kaat matkustivat kulkueessa tänä vuonna moottorin voimalla. Viime vuonna hevosten 
selässä ratsastaen, ja sitä edellisenä vuonna kamelin kyydillä. 

    
5.1.2013 Teno Altossa. Paluumatkalla kuvailimme mantelipuiden kukinta El Palmarissa. 
    
9.1.2013 Guajara. Tämän päivän retkemme suuntautui Las Cañadasin alueelle ja sillä Koh-

teena oli Guajara. Lähtö tapahtui Parador hotellin parkkipaikalta n. 2150 metrin kor-
keudesta. Huipulle (2718M) polkumatkaa 2,9 km ja nousua 588 metriä. Tähän käy-
timme aikaa n. 3 tuntia. 

 
 Huipulla yritimme löytää kätkö, mutta yritykseksi se jäi. Kätkö oli ilmoitettu nettiin il-

man mitään vinkkiä, ja ilman spoiler kuvaa. Tulos oli sen mukainen. Ei löytynyt. Merk-
kasimme ilmoitetun paikan ja käänsimme lähes jokaisen irtonaisen kiven yli 10 metrin 
säteellä, mutta sinne se piiloon jäi. Etsimiseen käytimme aikaa 35 min. 

 
 Paluumatkan teimme kiertämällä itärinteen kautta. Koko retkeen käytimme aikaa 

6:07 jossa mukana kätkönetsimiseen käytetty aika. Sää suosi oikein kunnolla, joskin 
paluumatkalla hieman tuuleskeli.  

    
11.1.2013 Batanissa Näin keväällä, kun kasvisto on heräämässä "talviuniltaan" niin Batan on 

yksi hienoimmista reiteistä. 
     
14.1.2013 Talaverassa seuraamassa kevään kukintojen edistymistä. 
     
18.1.2013 Batanissa on perunan istutuksen aika. 
    
21.1.2013 Chamorcassa kynttiläneidonkielet vasta lehtiruusuketta kasvattavat. Kanarian kulta-

purje, ja kartiosoihtu vasta aloittelevat kukintaansa. Kanarian punakello on kukkinut 
jo muutaman viikon.  

    
23.1.2013 Kuvaamassa oranssin punaisia köynnöskasveja, joita tällä hetkellä kukkii puerto ka-

tujen vierustoilla erittäöin runsaasti. Köynnöskasvi on Välimeren puut ja pensaat kir-
jan mukaan Brasilialainen trumpettiköynnös, Pignonia ignea (Pyrostegia venusta) 

    
25.1.2013 Talavera. Normaali retkipäivä. Ei mitään erikoista. 
     
28.1.2013 Mascassa. Normaali retkipäivä. Ei mitään erikoista. 
     



29.1.2013 Bollullossa aamukävelyllä. Paluumatkalla pysähdyimme La Paziin kahville ja kuunte-
lemaan kitaramusiikkia SUME kaupan viereen. 

31.1.2013 Scootterin katsastus. Ajoaikaa tuli kaksi vuotta lisää. 
 
 
Helmikuu 2013 
 
1.2.2013 Mascassa. Vielä on reitillä jäljellä muutamia mantelipuunkukkia. Muutenkin kukinta 

vähäisempää kun Santiago del Teidessä, koska barrancossa viileämpää ja varjoista. 
    
4.2.2013 Guajaralla. Tänään kävimme etsimässä kätkön, joka jäi viime kerralla löytymättä. Nyt 

se löytyi jälkikäteen kätkön infotietoihin laitettujen spoiler-kuvien avulla.. 
 
 Viimekerralla sitä ei löytynyt, johtuen kätkön epätarkoista koordinaateista, jotka joh-

dattivat etsinnässä n. 15 metriä pois kätkön todellisesta paikasta. Lisäksi paikka oli 
n. 6-7 metriä ilmoitettu ylempänä. Edelliset koordinaatit ohjasi jyrkänteen alapuolelle, 
ja kätkö on jyrkänteen päällä. 

     
6.2.2013 Batanissa. Viinipensaiden leikkaus ja sitominen  oli parhaillaan menossa. Osa vii-

neistä kasvaa vaikean näköisissä paikoissa, koska kaikki mahdollinen viljelyalue on 
otettu käyttöön. 

 
 Polkuvyörymät on jatkuneet, sillä Batan Abajon alapolulla oli nyt katunut kiviaita, 

mutta se oli korjattu pikaisesti. 
 
 Batanin päätepysäkillä marraskuussa sortunut kiviaita on nyt saatu korjatuksi, ja lop-

pusiivous oli menossa. 
 
 Eukalyptus kukkii, ja kanerva aloittelee kukintaansa. 
    
11.2.2013 Retkirintamalla hiljaista, joten on ollut aikaa opiskella uutta win8 versiota. Päivitin 

kannettavan (ASUS) win7 version uuteen win8 versioon. Kaikista lausunnoista huo-
limatta minulla se ei onnistunut heittämällä. Ensimmäinen asennus ei mennyt kuten 
piti. Tarkoitus oli asentaa uusi käyttis silleen että kaikki entiset ohjelmat säilyy. Aluksi 
kaikki toimikin hyvin, mutta ajoin koneeseen väärään ajurin ja silloin kone jumittui. 

 
 Palautin entisen 7-version ja aloitin asennuksen uudelleen. Tein toisen asennuksen 

siten että en säästänyt mitään entistä. Se on nyt teettänyt muutamia päiviä runsaasti 
töitä, sillä kaikki on ohjelmat on pitänyt asentaa uudelleen. Nyt kone alkaa olla sellai-
sessa kunnossa että kaikki toimii. 

    
13.2.2013 Aamulla Chamorcaan. Päivän aikana "tihutteli" sen verran vettä, että sadeviitta piti 

levittää pari kertaa. Molemmilla kerroilla "sade" kesti pari minuuttia. 
 
 Illalla sardiinin hautajaiset. Minulle riitti muutaman kuvan ottaminen tuosta Belairin 

vieressä olevalta Valois kadulta. Tapahtuma oli lyhytkestoinen, sillä koko kulkue oli 
ohittanut kuvauspaikkani kahdessa minuutissa. 

 
 Rantaa saakka en lähtenyt polttamista katselemaan. Aikaisempina vuosina oli ranta 

täyttynyt jo niin hyvissä ajoin, että illalla ei päässyt lähellekään kalasatamaa. Nyt 
siellä olisi ollut väljää, kun katselijoita oli ollut paljon vähemmän kun edellisinä vuo-
sina. Ehkä viileä ilta oli osasyyllinen siihen. Ilotulituksessa ei kuitenkaan oltu tingitty. 
Se oli niin näyttävä, että sitä pystyi seuraamaan Belairista saakka. 

    



15.2.2013 Päivällä Batanissa, ja illalla katsomassa miesten korkokenkämaratonia. Oli katsele-
massa osallistujien siirtymistä Charcolta San Telmoon. Kun olin nähnyt osallistujien 
pukeutumiset, niin poistuin paikalta, sillä olen nähnyt varsinaisen "kilpajuoksun" mo-
neen kertaan. 

16.2.2013 Coso 2013. Olin kuvailemassa lähtöpaikalla Beatriz hotellin kohdalla. 
    
22.2.2013 Batanissa. Hieman sateista alkumatkaa piristi "batanin koirien" omistaja. Hänellä oli 

laatikollinen appelsiinejä, ja hän toi niitä meille. Suostuimme että otamme pari, mutta 
se ei riittänyt. Hän laittoi jokaiselle reppuun pari kourallista, joten nyt on appelsiinejä 
vähäksi aikaa. Ennen kun lähdimme jatkamaan matkaa kaivoin taskusta muutaman 
euron ja ojensin ne hänelle. 

    
26.2.2013 Vapaapäivän kunniaksi läksimme aamulenkille Bollulloon. Parin tunnin lenkin jälkeen 

suihkun kautta parturiin ja sitten syömään pieniä tapaksia tuohon lähi ravintolaan. 
  
 Syönnin jälkeen iltapäivällä oli vuorossa scootteriajelu. Los Realejosin kautta El Lan-

cen näköalapaikalle. Siellä kuittasimme yhden kätkön. Tarkoituksemme oli vielä jat-
kaa La Coronaan, liitovarjoilijoiden lähtöpaikalle, sillä sielläkin on kuittaamaton kätkö. 
Pilvet kuitenkin peitti aluetta, joten jätimme sen kätkön seuraavaan kertaan.  

 
 El Lancesta ajelimme La Guanchan kautta alas San Juan de la Ramblaan. Siellä 

kävimme rannassa katselemassa hieman Ramblan maisemia, ja isoja aaltoja. Seu-
raavaksi jatkoimme Socorron rantaa etsimään kätköä. Emme sitä kuitenkaan löytä-
neet, joten siirryimme viereiseen baariin kahville. Kotiin palasimme kaupan kautta, 
sillä huomiselle Batanin retkelle piti käydä hankkimassa evästä ja juomista. Se nyt 
vaan on niin mukava ottaa hieman rennommin näin "vapaapäivinä". 

 
 
Maaliskuu 2013 
 
1.3.2013 Kuukausi vaihtui. Säätiedostus lupailee viikonlopulle huonoa säätä. Sadetta ja myrs-

kyä on luvassa. Sademääriä lupaillaan kymmeniä millejä neliömetrille. Se tietää että 
jälleen on pieniin tulviin mahdollisuus. Autot kehotettiin hakea pois barrancoista. 

 
 Eilen vielä puhuivat uutisissa että on ollut vuosisadan kuivin talvi. Tämä viikonloppu 

saattaa muuttaa tilastoja jos sääennusteet pitää paikkansa. 
    
3.3.2013 Sadetta ja myrskyä odotellessa. Aurinko on paistanut lähes koko päivän, ja paistaa 

edelleen. Jonkin aikaa sitten alkoi tuulemaan puuskittaisesti ja voimakkaasti. Läm-
pötila on noussut ja on tällä hetkellä hieman alle 30 astetta. 

 
 El tiempo.es sivuston ennusteen mukaan meillä pitäisi alkaa satamaan tuossa 18-19 

paikkeilla. parveke on tyhjennetty ja kaikki irtotavarat tuotu sisälle. 
 
 20:00 alkoi tuulemaan oikein rajusta ja se kauan odotettu sade alkoi. 
     
5.3.2013 Eiliselle päivälle annettu punainen varoitus tuulesta ei iskenyt meidän kohdalle sillä 

voimalla mitä odottelimme. Tuuli oli puuskittaista, mutta ei yltänyt Belairin kohdalla 
edes edellisen päivän voimakkuuksiin. 

 
 Sunnuntaina kadonnut TV-kuva on edelleen pois. Tornitalon katolla olevat antennit 

on luultavasti jotenkin kärsinyt myrskystä. Satelliitin kautta tulevat ohjelmat (Euro-
Sport ja pari ranskalaista kanavaa) näkyy, mutta niistä ei ole mitään iloa. 

 



 Illemmalla saatiin TV-kanavat näkyviin, ja päästiin seuraamaan saarten tapahtumia. 
    
6.3.2013 Tänään Teno Altossa katselemassa, että missä kunnossa on polut myrskyn jälkeen. 

Hieman oli oksia katkeillut puista ja tippunut polulle. Jonkin verran oli vesi myös teh-
nyt tuhojaan, mutta ei niin suurissa määrin että se olisi polulla kulkemista haitannut. 
Kasveissa ei ollut ilmaantunut mitään uutta. Mantelit oli jo aika suuria, joten ne kas-
vaa vauhdilla. Kartiosoihtua oli runsaasti, ja Teiden lumihupussaan oli hieno. 

     
 8.3.2013 Kesä tekee tuloaan, ja Batanin maisemat sen kun paranee.  
 
 Viikonlopun myrsky ei ollut tehnyt tuhoja Batanin laaksossa. Nisperopuut on täynnä 

lähes kypsiä hedelmiä. Viinipensaat on leikattu ja sidottu. Perunat istutettu. Persik-
kapuut kukkii. Yksi puu lämpimässä rinteessä tekee jo hedelmiä. 

 
 Kylän n. 30 henkinen vakioväestö elelee tällä hetkellä hiljaiseloa. Viikonloppuisin vä-

kimäärä kuulemma lisääntyy, kun lapset ja lapsenlapset tulee vierailulle. 
    
9.3.2013 Kirpputoripäivä. Ostin vihanneskaupasta Fantaa, ja kun väri oli harmaa, niin kuvittelin 

sen olevan Limonia. Ensimmäinen hörppäys kertoi sen olevan hieman väljähtänyttä. 
Tarkempi pullon tutkiminen kertoi että sen pitäisi olla Fanta Naranjaa, vaikka se oli 
harmaata. 

 
 Kotona vasta huomasin että viimeinen myyntipäivä oli 21FEB06 eli helmikuun 21 

2006 Kyseessä oli n. 7 vuotta vanhasta limukkapullosta. En tiedä missä se oli ollut 
varastoituna ja mistä se oli vihanneskaupan hyllyyn tullut. Ei ole ihme että appelsiinin 
väri oli siitä kadonnut. 

    
11.3.2013 Teno Altossa 
     
12.3.2013 Tänään alkoi Calle Cupido / Calle Valois kadun asfaltointi. Liikenteessä hieman eri-

tyisjärjestelyjä, mutta se sujui oikein hyvin. 
    
13.3.2013 Teno Altossa 
     
15.3.2013 Batanissa. Kirsikkapuut ei olleet vielä kunnolla kukassa, joten kirsikkapuiden paras 

kukinta jää tältä vuodelta näkemättä, koska tämä oli tämän kuun viimeinen Batanin 
reissu. Ensikuussa kukinta on jo ohi. 

 
 Muun kasviston suhteen saimme ihailla monia tunnettuja ja tuntemattomia kukkia. 

Osalla kukinta alkaa jo olla hieman ohi, mutta vielä on sellaisiakin joiden kukinta on 
vielä edessä. 

 
 Ensiviikolla siirrymme Tenon vuoriston maisemiin.  
    
17.3.2013 Entisen pikku SPAR kaupan vieressä ollut SPA AKUÁRIOS FISH SMILE liike on lo-

pettanut. Paikka jossa istutaan jalat vedessä ja pikkukalat käy niitä nyppimässä. 
    Tänään oli ikkunat peitetty papereilla, ja sisälle kannettiin suuria määriä uusia vaat-

teita. Vaikutti normaalilta turistivaatteilta, joita myydään joka toisessa kaupassa. Kan-
tajina oli kamerakaupoista tuttuja henkilöitä. 

 
 Iskelmäbaari Scandicin taru loppuu tänään. 19 vuotta toimineen tanssipaikan viimei-

sen illan esiintyjänä oli DANNY.  
    Innokkaimmat oli tulleet jo klo. 18 odottelemaan ja hyvää paikkaa varaamaan, 

vaikka esiintyminen alkoi vasta klo. 21:00 



    
19.3.2013 Yritimme käydä San Pardossa aamukävelyllä. Kuvittelimme että polku olisi jo kun-

nossa, koska vyörymistä on jo kohta 5 kk. aikaa. Edellisellä kerralla pääsimme Ro-
mantican ohi, ja sitten oli esteenä puomit. Nyt pääsimme Maritim hotellille saakka, eli 
emme päässeet edes niin pitkälle, kun marraskuussa. 

 
 Paluu matkalla kiersimme Playa Jardinin kautta. Siellä kävimme seuraamassa het-

ken suomalaisten rantalentopalloa. Tänään oli paikalla arviolta n. 15 pelaajaa, joten 
innostusta tuntuu riittävän. 

     
22.3.2013 Mascan barrancoretki peruttiin sateen johdosta. Sivuillamme on Mascan retken koh-

dalla merkintä. 
 HUOM: Tämä retki vaatii sateettoman päivän ennen retken ajankohtaa, ja jos on jon-

kinlainen sateen uhka olemassa niin tälle retkelle ei lähdetä. 
 
 Minulla on oikein hyvässä muistissa 17.2.2010 tehty retki barrancoon. Silloin sade 

yllätti kesken matkan, ja vesi alkoi nousemaan rotkon pohjalla ihan silmin havaitta-
vasti. Käännyimme pikaisesti takaisin. Vesi oli jo kuitenkin noussut rotkossa sen ver-
ran, että paluumatkalla jouduimme kiertämään yhden "tunnelipaikan" yläkautta. Tun-
nelista syöksyi niin paljon vettä, että sitä kautta ei päässyt palaamaan. Kiertämisessä 
vaadittiin aikalailla "Gliffhanger" taitoja jotta päästiin barrancosta pois. 

     
22.3.2013 Suomi pelasi espanjaa vastaan jalkapalloa. Kyseessä oli MM karsinta. Espanja piti 

peliä helppona nakkina, ja varmana 2 pisteen pelinä. 
 
 Suomi pelasi kovaa puolustuspeliä, ja ei antanut espanjalle mahdollisuuksia maa-

lientekoon. 1-0 espanjalle tuli kulmapotkusta. Suomi kuitenkin kaikkien (jopa espan-
jan) yllätykseksi tasoitti pelin Pukin tekemällä maalilla. Kun espanja ei pystynyt lisä-
maalien tekoon, niin espanjalainen katastrofi oli valmis. 

     
23.3.2013 Pääsimme kaupungilla hieman "hehkuttelee" tuolla eilisellä 1-1 lopputuloksella. 5-0 

lopputulosta espanjalle veikanneet oli kovin katkeria, ja ilmoittivat että suomalaiset ei 
enää ole hänen "amigoja". Meitä asia hieman nauratti, ja huomautimme siitä illan 
aikana pariin otteeseen.  

 
 Pöly on laskeutunut, ja rauha taas Puertossa. Kyllä me sitä pölyä vielä pääsemme 

potkimaan, jos Ranska voitta ensi tiistain ottelussa, tai pelaa edes tasapelin. 
     
25.3.2013 Teno Altossa 
     
26.3.2013 Espanja voitti Ranskan, joten tällä hetkellä valtakunnassa kaikki hyvin. 
     
27.3.2013 Chamorcassa. 
    Tänään oli ryhmässä mukana kasvien asiantuntija. Ei ollut montaakaan kasvia jota 

hän ei olisi tunnistanut. 
    Ennen näkemättömiä oli joitakin. Myös jokin tunnistamaton saattoi löytyä. Ne muu-

tamat kasvit kuvattiin edestä ja takaa. Niitä sitten iltapuhteina jälkikäteen tunnistel-
laan ja laitetaan kaikkine merkintöineen monelle levylle talteen. 

    Nyt odotan innolla perjantaita, sillä ko. henkilö on myös silloin matkassa. Teno Al-
tossa on runsaasti erilaista kasvillisuutta, jotka on minulle outoja. Odotan, että saan 
joihinkin Teno Alton kasveihin uutta ja tarkempaa tietoa. 

    
29.3.2013 Teno Altossa.  



 Lienee kevään kuumin päivä. Auriko paistoi pilvettömältä taivaalta. Teno Altossa kas-
vaa erittäin runsaasti luonnonkukkia. Suurin osa on jonkin sorttista rikkaruohikkoa, 
mutta ne värjäävät maisemasta sellaisen että sitä jaksaa katsella koko päivän. 

 
 Ryhmässämme oli mukana jo toista reissua henkilö, joka oli omasta mielestään har-

rastaja. Meille muille hän oli asiantuntijan, joka kertoili kasveista jotka olivat meille 
outoja ja tuntemattomia.  

 Hänellä on netissä hienot kasvisivustot, jossa kasveille on myös nimet. Sain luvan 
laittaa sivuilleni linkit, joista pääsee hänen sivuilleen. Nyt myös niillä henkilöillä, jotka 
eivät ole sivuja aiemmin tunteneet, on mahdollisuus päästä tutustumaan, ihailemaan 
ja opiskelemaan kanarian, ja muunkin maailman kasvistoa. 

 
 Ennen kun saan linkkisivuni ajan tasalle, niin tästä voi katsella jo  ennakkoon Kana-

rian kasveja, jotka on ryhmitelty nimin ja värein. Varsinkin värilajittelu oli minun mie-
leen. http://sakari.kuvat.fi/kanariankasvio/  

   
 
31.3.2013 Retkiohjelma oli viikolla niin tiivis, että viikolla olleet Pääsiäiskulkueet meni meiltä ohi. 

Tänään kuitenkin kerkesimme kuvaamaan viimeistä kulkuetta, jossa ei ollut yhtään 
patsasta. Oli erilaisia viirejä ja "katos" jonka alla pappi kantoi pientä ristiä. 

 
 Päivitin linkkisivuani. Olen lisännyt sinne linkkejä muutamalle kasvisivuille. Sakari 

Kauppinen on tehnyt suuren työn. Hänen sivuillaan on mm. kanarialaisia ja suoma-
laisia kasveja, jotka on lajiteltu nimen ja värin mukaan. Kanarialaisten kasvien sivusto 
tulee varmaankin olemaan minulle uusi tiedonlähde. Minulla on ennestään tietoläh-
teinä Hannu ja Leena Aarnion kirjat, Luontomatkalle Kanariansaarille, sekä Kanari-
ansaarten Luonto-opas.  

 
 Tällä viikolla alkoi hieman kiinnostamaan myös saarella esiintyvät "ötökät" 
 
  
Huhtikuu 2013 
 
1.4.2013 Oikein hyvää aprillipäivää. 
    
7.4.2013 Viikolla kasvientutkiminen oli entistä tarmokkaampaa. Viikon aikana onnistuin löytä-

mään useita kuisma lajeja. Löysin kolme erilaista ja olin ne jopa tunnistavinaan Sa-
kari Kauppisen opein, ja tiedoin. 

 
 Batanissa "koirien kotikukkula" oli jossain vaiheessa rymähtänyt tielle, ja koirien 

omistajalla oli siivoukset menossa, tai aloitettu. Työtä oli siinä vaiheessa vielä kovasti 
jäljellä. 

 
 Sunnuntai kävely tuotti kuviin kaksi uutta suljettua liikettä. Entisellä Generalissimolla 

ollut GUACHINCHE ravintola oli sulkenut ovensa, ja sisällä oli melkoinen sekasotku. 
Jotain seiniä siellä olio kovasti purettu. 

 
 San Telmossa ollut kultasepänliike oli myös sulkenut ovensa. Kaikki korut oli näyteik-

kunoista pois. Kurkistelu sisälle kertoi että, myös sisältä kaikki oli pois. Siinä jollekin 
yrittäjälle tilat vilkkaalla paikalla. 

     
9.4.2013 Suomesta ostetun juomavesisuodattimen hana sanoi sopimuksen irti ja alkoi valuttaa 

vettä omia aikojaan. Tänään kävimme Leroy Merlinissä ostamassa uuden hanan. 
Toivotaan että sillä pärjäämme muutaman vuoden eteenpäin. 



 
 Suodatinpatruuna on ongelma, sillä se luvattiin suodattavan 15000 litraa vettä, eli n. 

5 L / päivä 8 vuoden aikana. Sen verran me sitä vissiin olemme käyttäneet. Nyt olisi 
aika uusia suodatin, mutta sitä ei saa täältä. Kirpparilla on alakerrassa muuan sak-
salainen myymässä jotain sorttia suodatinta, mutta en ole vielä tutkinut tarkempaan, 
että sopiiko ne meidän suodattimen koteloon ja onko kiinnitys samanlainen. Jos suo-
datinta ei löydy, niin ostamme kokonaan uuden, sillä juomavettä emme ala kaupasta 
kantelemaan. 

     
15.4.2013 Kevään viimeinen toteutunut retki suuntautui Los Siloksen maisemiin. Talaveran rei-

tillä mehikasvien kukinta oli aluillaan, mutta valmiita kukintoja ei vielä ollut. Monet 
muut kasvit oli jo kukintonsa kukkineet. Mansikkapuussa oli jo pieniä "mansikan al-
kuja". 

     
20.4.2013 Charcolla Restaurante Dinámicossa Feria de Abril, jossa Flamencoa. Me kävimme 

seuraamassa lauantai-illan (klo. 21:00) esitystä. Sama esitys oli uusintana sunnun-
taina, joten kävimme silloin kuvaamassa esitystä päivänvalossa. 

     
22.4.2013 Koko viikonlopuksi luvattiin, ja jopa varoiteltiin erittäin korkeasta lämpötilasta. Tänään 

vaikuttaa että on hieman lämpimämpää, kun viikonloppuna. Taivas pilvetön, mutta 
calimaa on. 

     
23.4.2013 Penkkiurheilua palmun varjossa. Eilen kuuntelimme satelliittikanavan kautta jääkie-

kon SM finaaliottelua Tappara - Ässät. Pitkäksi venynyt ottelu kesti yli 4 tuntia, mutta 
lopuksi oikeus tapahtui ja Ässät voitti ihan ansaitusti. Läheltä piti tilanteita ei lasket, 
ne vain tilastoidaan. ONNEA Poriin! 

    
26.-27.4.13 Fiesta del Castronomia kalasatamassa. Tarjolla tapaksia, juustoja ja viiniä. Ohje-

massa myös musiikkiesityksiä. 
  
27.4. Alkaa 50 ANIVERSARIO  - LOS BEATLES EN TENERIFE, joka kestää 9.5.2013 

saakka Beatles.pdf 
     
 
Toukokuu 2013 
 
1.5.2013 Vappu ei ole Puertossa niin suuri juhla, kun suomessa, silti me kävimme illalla "pe-

rinteisiin kuuluen" maistelemassa Manun leipomia munkkeja. 
    
3.5.2013 Día de la Cruz. Kaikki kaupungin ristit on koristeltu toinen toistaan hienommin suurilla 

kukka määrillä. 
 
 Iltapäivällä oli kulkue jossa kuljetettiin suurta ristiä. Soittokunta soitteli hiljaista ja rau-

hallista marssimusiikkia nimeltään PASION TEJINERA Marcha de Procesión . Kul-
kue pysähteli säännöllisin välein ja sitten alkoi valtava paukutus. Kovaäänisiä ilotuli-
tusraketteja lenteli taivaalle satoja ja maata pitkin poltettiin pitkiä "paukkunaruja" jo-
hon oli laitettu isompia paukkuja säännöllisin välein. Savu ja meteli oli valtava. Sitten 
taas jatkettiin hieman savuisessa säässä rauhallisella musiikilla säestettyä matkaa. 
Jossain vaiheessa musiikki muuttui ja loppumatkasta soi hieman vauhdikkaampaa 
musiikkia nimeltään Recuerdo a los muertos 

    Los Realejosin suuri ilotulitus jäi tänä vuonna väliin, sillä se on aina kovin myöhään, 
ja kestää pitkään. Alkanee kulkueella joskus 22 paikkeilla ja sen jälkeen sitten pau-
kutellaan.  

    



10.-12.5.13 Muecca 2013 (kansainvälinen katutaidefestivaali) kesti 3 päivää, ja sen aikana kau-
pungin monille esiintymislavoilla esitettiin yli 90 eri ohjelmatapahtumaa.  

    
14.5.2013 Moottorisahaherätys aamulla 7:30.  
    Lauma moottorisahamiehiä piti sellaista meteliä, että ei ole aikoihin kuultu. 3 tai 4 

sahaaja kaatoi muutamaa pientä puuta toista tuntia tuosta Valois kadulta. Sahaajien 
"metsuritaidoista" en tiedä, mutta metelin kestosta päätellen puut katkaistiin poltta-
malla, eikä sahaamalla.  

    Lopuksi ne puiden tyngät vedettiin juurineen irti maasta. Aika näyttänee, että mitä 
siihen tulee tilalle.  

    
 16.5.2013 Kierros Guajaran ympäristössä. Käytiin kuvailemassa Kuningatarneidon kielen ku-

kintaa. Huomattavasti vähemmän oli kukkivia neidonkieliä kun aikaisempina vuosina. 
Osa kukista oli pieniltä ja vaikutti siltä että paras kukinta on vielä edessä. 

    
 21.5.2013 Teimme kierroksen Teguesten vuoristossa. Ohjelmassa uusien reittien katseleminen 

ja kolmen kätkön etsiminen. 
    Bussila La Lagunan kautta Teguesteen. Kätkön hakuineen reitille tuli pituutta 11,3 

km. Kätköjen etsimisistä tuli lisämatkaa hieman yli 2 km. Ensimmäinen kätkö piti ha-
kea kiertotien kautta, koska kätköpolulla oli mehiläis-laatikoita ja suuri kyltti jossa luki 
PELIGRO ABEJAS Lisäksi lähellä työskenteli pari miestä jotka vielä kielsivät mene-
mästä polkua pitkin. Tämän kätkön kuittaamiseen kului 46 min. 

    Matka jatkui metsätietä pitkin kunnes saavuimme metsätyömaalle. Siellä suuri pyö-
rillä kulkeva kone oli rinteessä kallellaan, ja veti vinssillä kaadettuja puunrunkoja ylös 
rotkon pohjalta. Työmaasta varotettiin n. kaksi kilometriä aikaisemmin, ja kiellettiin 
kulkemasta työmaa-alueella. Me jouduimme ohittamaan paikan kiertämällä. 

    Seuraava kätkö nosti mukavasti sykettä, sillä se oli laitettu kuntoa vaativaan paik-
kaan. Maaston vaikeudeksi oli merkitty 4,5 (asteikolla 1-5) Se oli juuri niin vaativa. 
Aikaa kuittaamiseen kului 43 min, ja korkeuseroakin matkassa oli 91 metriä. 

    Kolmas kätkö teetti runsaasti työtä, eli etsimiseen meni aikaa 30 min. Etsimme sitä 
aluksi väärästä paikasta, koska kätkön koordinaatit sinne ohjasi. Kätkö löytyi kuiten-
kin n. 10 metrin päästä ilmoitetusta paikasta.  

    Metsätyömaan tilanne oli sellainen että se ei ole raivattu vielä ensi talvena, joten 
näissä maisemissa, tai ainakaan tällä polulla ei tulla tulevana kautena retkeilee. Seu-
raava tutkimusmatka on perjantaina 

    
24.5.2013 Kätköily ja reittin katselmuskierros. Pituutta kierrokselle 13,9 km ja kätköjä kuitattiin 

5. Lähdimme liikkeelle hieman ennen Bajamaria. Nousimme ylös vuorelle ja siellä 
kuittasimme kaksi kätköä. Kätköjen jälkeen laskeuduimme alas kohti Bejiaa. Siellä 
siirryimme vesikanavareitille jota pitkin jatkoimme loppumatkan kohti Punta Hidalgoa. 
Kanavareitillä kuittasimme kolme kätköä. 

    
  KESÄLOMALLA!  HYVÄÄ KESÄÄ! 
 
 
Kesäkuu 2013 
 
1.6.2013 Gallinerossa pöytien hionta ja maalaus talkoissa. 
 
 Paseo Romero. Kulkue lähti liikkeelle H10 hotellilta klo. 18:00 Kierteli aikansa kau-

pungilla ja lopetti Muellen parkkipaikalle. 
    
2.6.2013 Aamupäivällä kalasatamassa jonkin sortin pikku triathlon. Ensin uimareissu ja sitten 

juoksu. 



 
 Iltapäivällä alkoi hiekka- ja kukkamattojen teko Puerton kaduille. Illan kulkue joka tal-

loo taideteokset lähtee kirkosta liikkeelle 20:00 (ilmoitettu aika). 
     
4.6.2013 Kävin ostamassa Decathlonista kypärän. 11.6. on tarkoitus osallistua Mascassa 

Geokätkötapahtumaan, johon sisältyy 1,5 km pitkän vesitunnelin läpikävely. Tätä 
olen tunnelireissua odottanut 5 vuotta. Toivottavasti tapahtumaan saapuu osallistujia 
niin paljon että retki toteutuu. 

  
 Nyt olen lisännyt kypärään valon jotta näkee pimeässä tunnelissa taivaltaa. Lisäva-

lona on vielä huipputehokas taskulamppu. 
     
11.6.2013 Nyt on sitten ensimmäinen tunnelivaellus Teneriffalla tehty. Mascan tunneli on helppo 

ja turvallinen. Ainut juttu joka tulee ottaa huomioon on kypärä. Minä, vain 1,78 mittai-
nen ja pää kolahti tunnelin kattoon. 

    Tunnelilla oli pituutta 1,5 km, ja siellä oli vettä, joten saappaat tai varakengät on 
hyvä myös olla matkassa. Geokätköryhmän muut osallistujat oli saksalaisia, joten 
minä olin ainut ainut muunmaalainen. 

    Tämä ei varmaankaan jää minun ainoaksi tunneli vaellukseksi Mascassa. 
 Nyt on aika alkaa viettämään kesälomaa, joten sivupäivitys jää jonkinlaiselle osittai-

selle kesätauolle. 
 
 HYVÄÄ KESÄÄ! 
     
 21.6.2013 Kamerakaupoilla Intialaisten kanssa :) 
    Vanhaan PowerShot SD780 (IXUS 100) kamera on päässyt jotenkin pölyä sisälle. 

Se näkyy kuvissa monena sameana täplän. Sitä ei saatu liikkeessäkään puhdiste-
tuksi. Kauppiaat mainostavat huoltoa ja kansainvälistä takuut kilvan kaupoissaan, 
mutta täällä heillä ei itsellään tunnu ole minkäänlaista kamerahuoltoa olemassa. 

    Nyt löysin yhdestä liikkeestä samanlaisen kameran ja olen yrittänyt ostaa sitä jo 3 
kertaa. Aina sanotaan että ei ole laatikkoa, vaan se on jossain muualla. Se on kyllä 
täällä mañana. Sitä Mañanaa ei ole vieläkään tullut (kaksi viikkoa). 

    Kun kerroin että en tarvitse laatikkoa, niin minulle vastattiin, että sitä ei voi myydä 
ilman laatikkoa koska laturi ja akku on laatikossa, sekä tietenkin ne mahdolliset ta-
kuupaperit. 

    Neljännellä kerralla luvattiin että se tulee Lanzarotelta ja siihen menee n. viikko. 
Pikatoimituksena sen olisi saanut päivässä, mutta toimituskulut olisi ollut 45 euroa. 
Siitä kieltäydyin, ja lupasin odottaa 5 päivää. 

    Saa nähdä saammeko sen lomareissulle mukaan. Onneksi noita kameroita koto-
nakin riittää, jos sitä ei saada. Kyseessä on liike josta en koskaan ole saanut mitään 
ostetuksi, johtuen harhaanjohtavasta mainonnasta. Esim. Ikkunassa on samalla hyl-
lyllä kaksi kameraa ja kolme hintalappua. Mikään niistä hinnoista ei ole niille kahdelle 
kameralle. Tarkoitus on vain saada joku pysähtymään näyteikkunan kohdalle, ja sit-
ten houkutellaan asiakas sisälle ja yritetään myydä aivan eri tuotetta jata hän oli kat-
selemassa. 

    Tämä IXUS100 kamera kiinnostaa sen vuoksi että se on erittäin pienikokoinen, 
siinä kuvien värit on hyvin kohdallaan, ja lisäksi siinä on se perinteinen tähystysik-
kuna josta tähdätään kuvia otettaessa. Helppo kuvata myös kirkkaassa päivänva-
lossa. 

 
 HYVÄÄ JUHANNUSTA! 
 
23.6.2013 Huomenna aamulla TFN ja sieltä Bacelonan kautta suomeen. 
 



 
Heinäkuu 2013 
 
 Suomessa! 
 
 HYVÄÄ KESÄÄ! 
 
 
Elokuu 2013 
 
5.8. Palattiin kotiin suomen lomareissusta. "Loma" kuitenkin jatkuu edelleen.     
 
10.8. Kirpputorilla. Saksalaiselta rouvalta ostimme ruislimpun. Tuoteselosteen mukaan 

70% ruisjauhoja, ja kyllä se maistuikin ihan kunnolla ruisleivälle.  
 
 San Telmon rantakujalle on suunniteltu uudistusta, johon sisältyy mm. nykyisen ki-

viaidan purkaminen ja sen korvaaminen samanlaisella vaijeriaidalla, kun näköalata-
santeella on.  

 
 Kävin paikanpäällä katsomassa ja kuvailemassa hiljaista "mielenosoitusta". Kaupun-

kilaiset ovat alkaneet vastustamaan remonttia, koska se muuttaa rantakaduin ilmettä 
liikaa. Lisäksi sitä pidetään "kalliina", eli suuresta budjetista menee tuttavien firmojen 
kautta päättäjien taskuihin enemmän mitä itse remonttiin. 

 
 Suomesta hankitun iPadin tutkiminen ja käytön harjoittelu jatkuu jo kolmatta päivää. 

On vain opeteltava tuo OS käyttöjärjestelmä, sillä olen päättänyt luopua (myydä) pari 
vuotta sitten suomen reissuille hankitun Asuksen Eee PC koneen pois.   

 
12.8.2013 
 
 Ennen suomeen lähtöä yritin rikki menneen IXUS 100 kameran tilalle ostaa uuden 

samanlaisen. 
    No löysin sellaisen kahdesta kaupasta. Ensimmäinen kalasataman vierestä, ja toi-

nen samalla kadulla, hieman Ayuntamienton yläpuolella. 
    Ne olivat samaa porukkaa, sillä kumpikaan ei suostunut laitetta myymään. Selitys 

oli että ei ole laatikkoa, ja siksi puuttuu myös adapteri. Minä en olisi tarvinnut mitään 
muuta, kun sen kameran, sillä minulla oli entisestä jäljellä akku, adapteri  ja muisti-
kortti.  

    Aina sanottiin että viikon päästä on laatikko, joten silloin myydään. Sitä päivää ei 
koskaan tullut, joten juoksin siellä turhaan kolme viikkoa. 

     Nyt olen laittanut liikkeen henkilökohtaiseen boikottiin jatkuvat valehtelun ja hui-
jaamisen johdosta.   

    Jos haluaa tehdä Puertossa "rehellistä" kamerakauppaa, niin näihin liikkeisiin en 
ainakaan suosittele ensimmäisenä menemään. 

 
18.8.2013 Tarkoituksena oli tänään etsiä kolmea Geokätköä. Kaikki on Victoria - El Sauzal alu-

eella.  
 
 Pääsimme kuitenkin kuittaamaan vai kaksi. El Sauzalin kätkö oli laitettu hienoon  Par-

que Lavanderosiin. Puutarhaan jossa kiertelimme vielä kätkön löytymisen jälkeenkin 
ja katselimme maisemia. Myös cortadot puiston kahvilassa oli paikallaan, vaikka läm-
pötila +30. 

    



24.8.2013 Kirpputoripäivä. Kirpputorin jälkeen kävimme tutkimassa ns. "ruokakadun" kesän ai-
kaisia muutoksia, mutta mitään suurempaa ei havittu. El Padrino oli hieman uusinut 
kylttejään, ja se tunnettu hattumiehen kuva oli vaihtunut uuteen. 

 
 Iltapäivällä kävelimme La Paziin. Hieman El Riscosta ylöspäin oleva kiinalaisravintola 

Costa de Oro on vaihtunut Restaurante Pastafiori nimiseksi. Hieman ihmettelen uutta 
omistajaa, sillä en ole koskaan nähnyt siinä kiinalaisomistuksen aikana asiakkaita. 

 
 Martianezin rannassa kokopäivän tapahtuma, jossa rantalentistä, skeittailua, ja surf-

failua. Ja tietenkin rantabaari. Viereisessä kaupassa päivän mittainen tarjous aurin-
kolaseista. Kahdet aurinkolasit yhden hinnalla. 

 
 
Syyskuu 2013 
 
1.9.2013 "Kesäloma" oli ja meni. Kulunut kesä on ollut liian lämmin polkujen kunnon tutkimi-

seen. Syksyn aikana on kuitenkin tarkoitus käydä tutkimassa Chamorcan II reitti. 
Sinne kulkeminen oli viime talvena alkusyksystä kyltillä kielletty. Myöhemmin joku oli 
paiskannut kyltin rotkoon, ja retkeilijät kulki myös sillä polulla. 

    Minulla on ko. reitillä oma geokätkö, ja siellä on ollut kävijöitä tasaiseen tahtiin koko 
edellisen talven, joten polku on ollut jollakin tavalla käveltävässä kunnossa. 

 Retkitarjontaan on suunnitteilla uutena mascassa tehtävä kahden geokätkön vesi-
tunneliretki. 

    
7.9.2013  Kirpputoripäivä. 
 
 Lämpimät ilmat jatkuu, joten en ole pitänyt kiirettä polkujen kunnon tarkastusten 

kanssa. 
 
 Bahian kuntosali on järjestänyt päivän tapahtuman Bahia Blayan ympäristöön. Galli-

neron viereinen parkkipaikka on otettu erilaisten tapahtumien keskipisteeksi. Puolen-
päivän aikaan ensimmäiset spinning polkijat olivat jo helteessä hikoilemassa. 

 
 Illalla on kaikilla alueen baareilla tunnin ajan ilmaista tapasta tarjolla. Myöhemmin 

tulee vielä orkesteri esiintymislavalle soitteleen. 
  
    
 11.9.2013 Kävin tarkastamassa San Pedron reitin kunnostustilannetta. Maritim hotellin jälkeen 

alkavalla osuudella työt on edelleen kesken. Nyt oli menossa rinteen jonkinlainen 
vyörytys. Muutama mies roikkui rinteessä narujen varassa ja vyöryttivät irrallista ki-
viainesta alas. 

 
 Romantican jälkeinen osuus on myös edelleen työn alla, joten Polulla kulkeminen ei 

ole vieläkään mahdollista. 
    
 17.9.2013 Eilen tuli katsastusmuistutus autolle. Menin heti nettiin tutkimaan varaustilannetta. 

Aikoja oli jo heti seuraavalle päivälle. Tänään on sitten vuosikatsastus 15:30 tuolla 
Los Realejosin katsastusasemalla. Auto on nyt 10 vuotta vanha, joten katsastus on 
nyt sitten jatkossa joka vuosi. 

 
 Katsastuskonttorilla hieman ihmetteli kun olin niin aikaisin (17.9.) liikkeellä. Kutsussa 

luki, että 5.10.2013 on viimeinen päivä katsastusta varten. Paikalliset vissiin menee 
juuri sinä päivänä kun lappuun oin laitettu. 

 



 Minä en jäänyt odottelemaan viimeistä päivää, vaan toimin heti. Siitä seurasi että 
seuraava katsastus siirtyi syyskuulle, kun se aiemmin oli aina lokakuussa. Se passaa 
minulle paremmin. 

     
 30.9.2013 Syyskuun loppu meni että vilahti. Kesällä hieman kipeytynyttä tai tulehtunutta kyy-

närpää olen yrittänyt "leppuuttaa" ja olla rasittamatta. Lauantaisin on käyty kirppik-
sellä, ja liikuntaa on harrastettu silleen varovasti ja kyynärpäätä rasittamatta. Mah-
dollisia ostoksiakin on kannettu repussa. 

    Netistä on etsitty kaikki mahdolliset hoito- ohjeet ja niitä on sitten yritetty noudattaa. 
Ei se vieläkään ole aivan oireeton, mutta parempaan suuntaa on koko ajan menossa. 

 
 Teiden kävelyretki tuntuu olevan tänä vuonna suosiossa. Lyhyelle ajalle on tullut 

neljä (4) erillistä teiden retkivarausta. Lisäksi on yksi Paisaje Lunar retki, jota minä 
pidän jopa Teiden retkeäkin rankempana. 

 
 Tänään olen laittanut (Teide kävellen) retken sivulle seuraavanlaisen ilmoituksen; 

Teiden retken kiintiö tältä syksyltä 2013 on toistaiseksi täynnä. Tarkoitus on tehdä 
ensin kaikki nuo neljä Teiden retkeä, ennen kun alan ottamaan uusia varauksia em. 
retkeen. 

 
 Muutamia pikku remontteja ja puutarhan hoitoja riittää vielä jokunen päivä. Lokakuun 

puolella asuntojen omistajat saapuvat, ja ottavat itse puutarhat omaan hoitoonsa. 
 
Lokakuu 2013 
 
6.10.2013 Kiireinen viikko on takana, vaikka ei retkeilykausi ole vielä edes alkanut. Scootteri on 

ollut vauhdissa ja välillä autokin. Leroy Merlinin käytävät on taas viikolla tulleet tu-
tuksi. On haettu kaikenlaista pientä tarviketta itselle ja muillekin, joista on ollut apua 
kun tehdään uutta tai ehostetaan vanhaa. 

  
9.10.2013 Tänään laitoin auton vetokoukun paikalleen, sillä irrotin sen katsastukseen men-

nessä. Viime kerralla unohdin irrottaa sen katsastukseen mennessä, ja huomasin 
vasta kun olin jo jonossa odottamassa omaa vuoroani. Ei siitä mitään sanottu. 
Koukku on minulla on vain paikallisia "taskuparkkeeraajia" varten. Niillä kun on ta-
pana vekslata autoa taskuun niin että se törmää edessä olevaan ja takana olevaan. 
Nyt saavat tökkiä vetokoukkuun. Kadunvieriparkkeeraukset ja "taskuparkkeeraukset" 
on kylläkin kovasti vähentyneet, sillä täällä maalattiin pysäköintiruudut vinoruuduiksi, 
silleen että niihin pitää peruuttaa. Se vasta aiheuttaa kaikenlaisia tilanteita. 

 
 Vetokoukkua laittaessani huomasin että auton takana, vetokoukun vieressä oleva 

vararengas heilui ja näytti sitä että se saattaa tipahtaa. Tunnin tutkin sen kiinnitystä, 
ja kun mekanismi ja toiminta selvisi ohjekirjasta, niin tulin siihen tulokseen että se ei 
toimi niin kun pitäisi. Takatilan lattiassa on luukku ja sen alla pultti josta kierretään 
rengasavaimella, niin vararenkaan pitäisi laskeutua alas. Kiristämällä taas renkaan 
pitäisi nousta ylös. Niin ei kuitenkaan tapahtunut, vaikka kuinka pulttia kiertelin. Enkä 
se toimii jotenkin vaijerilla. Koko auton aikana (8v) en ole koskaan vararengasta las-
kenut tai nostanut, joten onhan se voinut vaikka ruostua. On se kuitenkin laskeutunut 
yläasennosta n. 2 senttiä, sillä sen verran se heilui Pitää huomenna mennä tilaamaan 
aika huoltoon, ja siellä sen samalla saavat korjata. 

  
 11.10.2013  Tänään oli se kauan odotettu päivä. Kävimme tutkimassa Chamorca II 

reitin. Reitin josta viimevuonna kyltillä ilmoitettiin että ei suositella kulkemista. Me 
noudatimme kyltin kieltoa, ja emme käyneet siellä koko talvena. 

 



 Nyt kun polku on tarkastettu, ja erittäin hyväkuntoiseksi todettu, niin otamme sen taas 
uudelleen ohjelmaan.  

 
    
16.10.2013 Kotisivun kävijälaskuri on temppuillut pitkin syksyä. Välillä se toimii ja välillä taas ei. 

Minä tallennan omaan muistikirjaan kävijät viikottain. Kun laskija lakkaa toimimasta, 
niin päivitän sen INT2000 palvelimen diagnostiikkasivulta, jossa laskuri rekisteröi si-
vujen käyttöä jatkuvasti monelle eri tavalla. 

 
 Nyt on kesä mennyt. Huomenna lähden Siloksen metsiin (Talaveran reitille). Samalla 

suoritan normaalin kätkö tarkastuksen.  
 
 Torstain jälkeen on pari huili päivää, ja sitten sunnuntaina Parador hotellilta Guajaran 

yli Paisaje Lunariin. Takaisin Guajara länsikautta kiertäen. Arvioitu retkiaika n. 8t 
45min. Tulossa on oikein liikunnallinen viikonloppu. 

     
17.10.2013 Syksyn ensimmäinen Talaveran retki takana. Tähän retkeen sisältyy aina kahden 

oman geokätkön tarkastus. Kätköt oli kunnossa, ja molempiin "lokikirjoihin" oli tullut 
kesän aikana 2-3 uutta merkintää.  

 
 Kätköä tehdessä jo tiesin että nämä ei koskaan tule olemaan sellaisia kätköjä joissa 

etsijöitä käy ihan ruuhkaksi saakka. Nämä kätköt on sijoitettu (terrain) 3,5 ja 3 tähden 
paikkoihin, ja tarkoittaa sitä että sen löytämisen eteen joutuu hieman näkemään vai-
vaa. 

  
 Yksi tähti on maastollisesti helpossa paikassa. Viisi tähteä on suurin määrä jota voi 

kätkönsijaintipaikalle antaa, eli se tarkoittaa että kätkö on maastollisesti vaikeassa 
paikassa, ja sen löytymisen eteen joutuu jo "poistumaan autosta", ja patikoimisen 
lisäksi vielä ehkä hieman kiipeilemään.  

 
 Jotkut tuntuvan pitävän tilastoa kätkön kaikista ominaisuuksista, joten noiden tahtien 

merkinnän kanssa saa olla tarkkana. Aina löytyy kätköjä joka on ainakin yhtä tähteä 
hankalammassa paikassa kun aikaisemmin löytynyt viiden tähden kätkö. Monesti 
kätköllä tuntuu, että pisteytykseen on tainnut vaikuttaa enemmän kätköntekijän sen 
hetkinen kunto ja väsymystila, kun maaston todellinen vaikeus. 

     
20.10.2013 Parador - Guajara - Paisaje Lunar - Parador. Olimme lähtöpaikalla ennen auringon 

nousua, sillä kaikki valosa aika on varattava reitin kiertämiseen. Matkalla myös kah-
den kätkön kuittaaminen, mutta sehän antaa muille hieman ylimääräistä hengähdys-
taukoa.  

 
 Liikkeelle lähdimme 7:40 Ensin nousu Guajaralle, ja siellä ensimmäisen kätkön kuit-

taus. Pieni tankkaustauko ja matka jatkui kohti Paisaje Lunaria. Lunariin saavuimme 
n. 12:50 Pieni juoma- ja evästauko. Sitten kätkölle. Kätkön kuittaamiseen Lunarissa 
meni aikaa tunti kymmenen. Kätköltä palatessamme kuvailimme Paisaje Lunarin 
"valkoisia kivipatsaita" Paluumatkalle joka on hieman yli 6 km. lähdettiin 14 aikaan ja 
siihen arvioimme käyttävämme n. 3,5 tuntia, joka pitikin paikkansa n. 5 min tarkkuu-
della. 

 
 Päivän saldo. 16,9 km / 9t. 45 min. / 2 kätköä. Rankkaa oli, mutta silti en yhtään 

kadehdi niitä Geokätköilijöitä jota kaupunkialueelta kuittailee 15 kätköä päivässä.  
    
 24.10.2013 Syksyn 1/4 kiipeäminen Teidelle on huomenna. 
 



 Viikonloppuna tuuli oli ylhäällä sitä luokkaa, että hissi ei kulkenut ainakaan kahteen 
päivään, eli la. ja su. Rajana on n. 70km/h nopeudella puhaltava tuuli. 

 
 Kun tuulen voimakkuus estää hissin kulkemisen, niin paluu vuorelta on tehtävä kä-

vellen, ja se lisää retkiaikaa n. 3t. Se mahdollisuus tulee ottaa huomioon silloin kun 
tekee eväitä ja varaa juomista päivän retkeen. 

 
 Telefericon vanhoilla internet sivuilla oli päivittäin ajankohtainen tieto siitä että ope-

roiko hissi vai ei. Kun netinkäytössä kehitys on mennyt muualla eteenpäin, niin Te-
neriffalla se on mennyt taaksepäin. Laitoin Telefericolle sähköpostia, ja kysyin että 
mistä hissin operointitieto nykyään löytyy, niin minulle lähetettiin puhelinnumeroja, ja 
käskettiin kysymään sieltä. Eli netistä sitä ei enää näe. Canarialainen banderolli, 
jossa lukee, vastustamme kaikkia uudistuksia, on edelleen ajankohtainen ja voimis-
saan. 

    
25.10.2013 Yritimme tänään Teiden huipulle. Lupajutut oli kunnossa ja oli tahto päästä huipulle. 

Matkamme "tyssäsi" jo 4,7 kilometrin jälkeen. Olimme juuri päässeet paikkaan 
(2370M) josta varsinainen kiipeäminen kohti Teideä alkaa. Samaan aikaa laskeutui 
polkua pitkin suuri ryhmä Refugiossa yöpyneitä retkeläisiä. He ilmoittivat meille, että 
kova tuuli on aiheuttanut sen, että Teleferico ei operoi ja polku huipulle on suljettu. 

 
 Emme kuitenkaan tiedosta lannistuneet, vaan aloitimme kiipeämisen. Ensin kii-

pesimme Refugioon, eli 3270 metriin. Siellä evästauko. Sen jälkeen päätimme vielä 
käydä jääluolassa, joka sijaitsee 3400 metrin korkeudessa.  Jääluolan jälkeen aloi-
timme laskeutumisen takaisin parkkipaikalle. 

    
29.10.2013 Mascan retki meni meillä ilman ongelmia.  
    Olen kuljettanut muutaman vuoden erilaisia nilkkatukia repussani. Ostin ne sen jäl-

keen, kun 29.3.2009 Chamorcassa nyrjäytin oman nilkkani. Nilkkatuille ei onneksi ole 
ollut meille sen jälkeen tarvetta. 

 
 Tänään niille tuli käyttöä. Vastaamme tuli ranskalainen ryhmä jonka etummaisena 

kulki naista selässään kantava mies. Me pysähdyimme, ja tiedustelimme syytä kan-
tamiseen. Kun asia selvisi meille, niin kaivoin repustani. kaksi erilaista nilkkatukea ja 
ojensin ne miehelle. Hän tutki niitä ja valitsi tukevamman ja alkoi laittamaan sitä va-
rovasti nilkan ympärille. Vamma saattoi olla pahempikin, sillä se näytti tuottavan nai-
selle kovasti tuskaa. Kaivoin vielä laukustani Parasetamol 500mg ja burana 600mg, 
muutaman kappaleen ja ojensin ne heille. Ryhmässäni ollut farmaseutti antoi naiselle 
annostusohjeet särkylääkkeille. 

 
 Minulta kyseltiin moneen otteeseen nimeä ja osoitetta, ehkä jonkinlaisen korvauksen 

takia, mutta kun kellään ei ollut kynää ja paperia, niin asia jäi siihen. Me emme voi-
neet auttaa enempää, joten lähdimme ja jatkoimme matkaa. Kun emme osoitetieto-
jani jättäneet, niin meille jäi nyt ikuiseksi arvoitukseksi, miten he selvisivät loppumat-
kan rantaan, jota oli silloin jäljellä n. 2 km. 

 
 Meidän ryhmällemme jäi hyvä mieli, että oli pystynyt jollain tavalla auttamaan tai hel-

pottamaan loukkaantuneen ranskalaisen tilannetta. Nyt on sitten tiedossa uusi ostos-
reissu "nilkkatukikauppaan". 

 
 
 
 
 



Marraskuu 2013 
 
4.11.2013 Eiliset sateet ei juuri mitenkään näkynyt Puerton puolella, mutta Americasin puolella 

satoi kaatamalla, ja paljon. 
  
 Sade aiheutti myös sen että Teide sai lumipeitteen. Uutiset kertoi eilen illalla että 

Teidellä hissit pysähdyksissä ja polut Teiden huipulle suljettu.  
 
 Nyt sitten seurataan, että milloin sää sallii jälleen kiipeämisen huipulle. Meillä on luvat 

Teiden huipulle lauantaille, joten saa nähdä miten meidän kiipeämisen kanssa hui-
pulle käy. 

     
6.11.2013 Talaverassa. Mitään suurta edistystä luonnossa ei ollut tapahtunut. Muutama kana-

rian punakello havaittiin, mutta ei muuta. 
     
7.11.2013 Syksyn ensimmäinen kierros Batanissa. Muutama kanarian punakello, yksi yksinäi-

nen makaronesian leinikki, ja pari kuisman kukkaa. Sinä havainnot jotka tehtiin tällä 
kierroksella. Voi hyvin päätellä, että parasta kukinta-aikaa saa vielä odotella pitkään. 

     
9.11.2013 Syksyn toinen yritys Teidelle onnistui. 3.11. satanut lumi oli sulanut. Aurinko paistoi 

lämpimästi, mutta tuuleskeli puuskittain. Ei kuitenkaan niin paljoa että se olisi vaikut-
tanut hissin kulkuun. 

 
 Lähdimme aamulla Puertosta liikkeelle 6:30 joten pääsimme polulle hyvissä ajoin 

(7:46). Nousuaikaa yläasemalle jäi riittävästi ja olimme koko porukka luvan tarkas-
tusportilla jo 10 min. ennen kun luvan voimassaolo alkoi. 

 
 Retken luvanvarainen osuus "huiputus" valokuvauksineen vei aikaa 1t. 25 min. 
     
10.11.2013 Retkikalenteriin olen merkinnyt Teiden retkien jälkeen oranssin ruudun. Se tarkoittaa 

että se on minun lepopäivä. 
 
 Nyt kun olen huilannut eilisen Teiden huiputuksen jälkeen koko päivän, niin huomaan 

että se on hyvinkin tarpeen. Onhan siinä pari retkeä ollut ennen sitä, mutta Teiden 
retki on Teiden retki. 

 
 Aikanaan yritin vertailla Teiden retkeä ja Paisaje Lunarin retkeä (niin kun me se teh-

dään) keskenään ja en osannut laittaa niitä millään tavalla järjestykseen rasittavuu-
den mukaan. Nyt iän lisääntyessä pystyn sen tekemään. Ohut ilma on tänään se joka 
saa minut enemmän puuskuttamaan kun matkan pituus. 

 
 Vielä on kaksi yritystä Teidelle tässä kuussa, ja sitten katsotaan että jatkuuko ne vielä 

ohjelmassani, ja missä määrin. 
     
15.11.2013 Säätiedotus lupaili eilen tälle päivälle sadetta koko pohjoisrannikolle, ja hieman Te-

non alueellekin. Myös nettisivusto eltiempo.es ennusteli Mascan alueelle sadetta ja 
lisäksi kartassa oli salaman kuvia, joten me jo alustavasti suunnittelimme koko retken 
perumista. 

 
 Iltauutisten ennusteen jälkeen kuitenkin epäilimme hieman ennusteen paikkansa pi-

tävyyttä joten läksimme aamulla katselemaan mikä siellä on tilanne.  
 
 Mascassa taivas oli pilvetön ja aurinko paistoi, joten me lähdimme patikoimaan kohti 

rantaa. Koko päivänä ei satanut eikä salamoita näkynyt. 



 
 Vastaisuudessa en usko enää sääennustuksiin vaan menemme aina kohteeseen 

katsomaan mikä on tilanne, ja teemme paikanpäällä päätöksen retken perumisesta 
tai jatkamisesta. 

 
17.11.2013 Flunssa-aalto rokottaa huomista Teiden porukkaa. Yksi joutui jäämään pois sillä sai-

raana ei kannata yrittää nousua, koska siinä on terveellekin tekemistä. 
     
18.11.2013 Teidellä. Syksyn kolmas kiipeäminen Teidelle sujui aivan suunnitelman mukaan. 

Kaikki mukana olleet pääsivät käymään korkeimmalla huipulla. 
 
 Muiden lähtiessä lupaportilta kiipeämään huipulle, niin minä läksin sovitusti laskeu-

tumaan hissillä alas ja hakemaan autoa lähtöpaikalta. Auto jää aina lähtöpaikalle, 
johon on hissiasemalta matkaa n. 3 km. Sen noutamiseen kuluu aikaa n. 50 min. 
Huipulla kävijöiden laskeuduttua myöhemmin alas hissillä, olin minä jo heitä odotte-
lemassa, joten pääsimme lähtemään heti kotimatkalle. 

 
 Tänään täyttyi kolmen kiipeilijän useamman vuoden haave, sillä huipulle pääseminen 

on aikaisempina vuosina jäänyt toteutumatta etupäässä sääolosuhteiden takia. Sää 
oli nyt suosiollinen ja salli huipulle saakka nousemisen. 

 
20.11.2013 Masca 
 
21.11.2013 Batan 
 
22.11.2013 Teno Alto. Tiukka viikko, mutta kaloreita kuluu ja kunto kohenee. 
    
25.11.2013 Tälle päivälle annettu sääennuste piti paikkansa, ja Los Siloksessa satoi vettä. Vuori 

jolle meidän piti kiivetä oli kokonaan pilvien peittämä, joten päätimme jättää kiipeä-
misen väliin, ja palata Puertoon. Huomenna sama vuori mutta uusi päivä. Katsotaan 
miten sää meitä silloin suosii. 

 
28.11.2013 Syksyn neljäs yritys Teidelle supistui vain kuvanottoon lähtöpaikalla. Sekin piti ottaa 

ripeästi, että ei kastuta kovin märiksi. Vettä satoi niin reippaasti, että polulle lähtemi-
nen peruttiin jo ennen kun olimme päässeet edes lähtöpaikalle. 

    Samalla päättyi 6 viikon kausi aika tiivistä patikointia, jolla sulateltiin kesän grilli-
makkaroiden kalorit.  

 Polarin mittari merkitsi kaiken muistiin. 
 Lokakuu 6 harjoitusta 51:04 tuntia 31357 kcal, keskisyke 124 
 Marraskuu 10 harjoitusta 62:51 tuntia 32978 kcal, keskisyke 116 
 paino -6 kg ja painoindeksi 23,04 
 
 Nyt siirrytään Joulukuulle, ja alamme odottelemaan suomen matkaa, sillä vietämme 

Joulun suomessa. 
 
29.11.2013 900000 sivuvierailun raja rikkoutui tänään, joten siitä suuri kiitos kaikille sivulla vie-

railleille. 
     
30.12.2013 Hanna viikon lomalla Puertossa. 
 
 
Joulukuu 2013 
 



1.12.2013 Hannalle oli varattu ensimmäiselle lomapäivälle Volar en parapente biplaza (tan-
dem). Auto haki Belairista 8:15 Kun kaikki kolme lentelijää oli kyydissä, niin auto oli 
kierrellyt lähtöpaikalle La Lagunan kautta. 

 
 Me olimme kameran kanssa rannassa odottelemassa lentelijöitä. 10:58 soi puhelin 

ja Hannan lennättelijä ilmoitti, että ovat jo ilmassa. Kohta saimmekin lentelijät näkö-
piiriin ja seurasimme niitä tiiviisti laskeutumiseen saakka. Hannan ensi kommentti, 
Olipa jännää. 

 
 Kun kaksi tandem lentelijä oli jo laskeutunut, niin kolmas pääsi vasta sitten ilmaan. 

Hänellä oli ollut ongelmia vauhdinoton kanssa, sillä ilma oli "läsähtänyt" ja tuuli oli 
tyyntynyt lähes kokonaan, ja liikkeelle pääseminen vaatii kuulemma reipasta juokse-
mista, ja se ei ollut aluksi onnistunut. 

    
3.12.2013 Sunnuntai oli hyvä sille liitovarjo lentelylle, sillä eilen satoi lähes koko päivän. Me 

kulutimme aikaa Decathlonissa ja muissakin kaupoissa. 
 
 Illalla kun vein autoa talliin niin pääsin näkemään että Teide oli saanut uutta lunta. 
 
 Ilta uutisen näytti kaikilta saarilta uutisia kovista sateista, ja suurista vesivahingoista. 

Teitä sortunut ja kiviä vyörynyt teille. Viemärikaivot tulvi ja vettä oli joka paikassa. 
Sademäärä oli jopa 200mm neliömetrille. Monessa paikassa liikenne oli aivan ju-
missa. 

 
 Me peruimme Batanin retken, koska siellä polku on sellaisessa paikassa, että vesi-

sateet tekee siitä liejuisen ja siten myös muuttaa se liukkaaksi, ja sen myötä kaatu-
miset ja loukkaantumisriski on ilmeinen. Lisäksi Batanin maasto ei kuivu yön aikana 
vaikka sade illalla lakkaisi. 

 
 Nyt aamulla paistaa aurinko, mutta saderintama ei ole vielä kokonaan ohittanut saa-

ristoa. 
    
6.12.2013 Hyvää Itsenäisyyspäivää. Minä olin Talaveran polulla viettämässä omaa itsenäisyys-

päivääni. 
    Me emme osallistu illalla mihinkään itsenäisyyspäivän juhliin, vaan meidän iltamme 

kuluu kaupungilla hyvän ruoan merkeissä, sillä Hannan loma lähestyy loppuaan ja 
yksi suunniteltu ruokapaikka on vielä käymättä.  

    
14.12.2013 Tämän syksyn toinen antibioottikuuri menossa. Ensimmäinen ei ehtinyt kunnolla pa-

rantua, kun jo kiipesin vuorille hikoilemaan tuuliseen säähän. Ei se muuta tarvinnut. 
 
 Sivun kävijälaskuri on nyt sitten sanonut sopimuksen kokonaan irti, joten olen joutu-

nut laittamaan eri firmasta uuden. Tämäkin on maksuton, joten sen toiminnasta ei 
minulla ole takuuta. INT2000 palvelin rekisteröi kaikki vierailijat, joten sieltä saan aina 
oikeaa tietoa tarvittaessa. 

 
 Olen perunut maanantain Batanin retken, sillä haluan että saan tämä "romuskan" 

vihdoinkin hoidetuksi kunnolla. 
 
 Joulu lähestyy ja suomeen lähtö sen mukana. Perjantaina 20.12. on oltava aikaisin 

aamulla TFS kentällä, sillä lento suomeen lähtee 8:00 
    
19.12.2013 Lääkekuurit on tältä erää ohi, ja olo tuntuu ihan terveeltä. Laukut on pakattu. Pak-

kaaminen ei ollut mikään suuri "rojekti" sillä meillä ei ole täällä talvivaatteita kovin 



paljoa mukaan otettavaksi. Ainoastaan Teiden retkiin varatut lämpöä, tuulta ja tuis-
kua pitävät ulkoiluvaatteet. 

    Lisäksi laukkuun on heitettiin lentoliput ja passit, joten niillä se yksi joululoma vie-
rähtää. 

 Palaamme kotiin Puerto de la Cruziin 29.12. juhlimaan vuoden vaihtumista. 
  
 Oikein hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2014 
 
29.12.2013 Tänään palattiin suomesta Joulun vietosta. Sää Tahkolla sateinen ja lämpötila nollan 

yläpuolella 2-3 astetta koko joulun ajan. 
 
 Laskettelurinteet kuitenkin joulun ajan laskettavassa kunnossa, joten mäkeenkin 

päästiin  kolme kertaa. 
 
 Mökki, jonka olimme vuokranneet oli oikein hyvä, ja jos sää olisi ollut pakkasen puo-

lella, niin paikkakin olisi ollut paras mahdollinen. Nyt sulan veden aikana rinteisiin 
joutui kiertämään, kun ei voinut mennä suoraan suksilla. 

 
 Livekuvan kanssa on ollut ongelmia. En tiedä mikä sen on jumittanut loman aikana. 

Välillä toimii ja välillä taas ei. Oireilun syy ei ole minulle vielä selvinnyt. 
       
30.12.2013 No-IP niminen ohjelma oli päässyt vanhenemaan, koska olin unohtanut sen aktivoin-

nin. Ohjelma on ilmainen versio, mutta se pitää aktivoida aina kuukauden välein, 
muuten sen toiminta loppuu. Maksullisella ohjelmalla tätä ongelmaa ei ole. Nyt se on 
uudelleen aktivoitu, joten sen pitäisi toimia.  

 
 Huomenna aamusta Chamorcaan ja sitten illalla katselemaan kaupungille vuoden 

vaihtumista. 



Tammikuu 2014 
 
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA! 
 
 1.1.2014 Livekameran toimimattomuus on teettänyt työtä. Taas on joutunut virittelee noita 

routterin asetuksia, joista ei ymmärrä juuri mitään. 
    Ensin umpeutui No-IP ohjelman 30 päivän toiminta-aika. Kun ohjelma on maksuton 

versio niin se tulee aktivoida aina 30 päivän välein, tai se suljetaan. Unohdin koko 
asian suomen loman aikana. Sain kuitenkin entisen tunnukseni kanssa ohjelman ak-
tivoitua uudelleen. Lisäksi päivitin No-IP ohjelman uudempaan versioon, niin silloin 
soppa oli valmis.  

    Sellaisia asetuksia, kun "Virtual server ja Port forwarding rules piti muutta. Molem-
missa oli väärä IP osoite. En mitenkään ymmärrä, että mikä niitä asetuksia muutti 
loman aikana kun kaikki laitteet oli sammutettuna. Kaikki  kuitenkin toimi ennen lo-
maa niillä entisillä asetuksilla.  

    No-IP ohjelman tehtävä on "virittää" kuvayhteys toimivaksi silloin, kun nettiyhtey-
den IP osoite muuttuu. 

      
 3.1.2014 Eilen pyykinpesukone sanoi sopimuksen irti, ja alkoi pitää lingotessa kamalaa mete-

liä. Sopivasti, kun takuu oli loppunut. 
    Aamulla menin klo. 10 La Veraan kauppaan kyselee uutta konetta. Kaupan ehtona 

oli kotiin kuljetus tänään, ja entisen koneen pois vienti. Kun kaikki ehdot täyttyi niin 
tehtiin kaupat uudesta koneesta. Se luvattiin toimittaa illalla 16 - 18 aikaan. 

    Puoli kahdelta soi puhelin ja soittaja ilmoitti että on tuomassa pesukonetta. 20 min. 
myöhemmin meillä oli uusi pesukone paikallaan ja vanha viety pois. Kauppaan lähtö 
ja uusi kone toiminnassa vei aikaa 4  tuntia. Tämän päivän toiminnasta voi kanari-
osoille antaa täydet pisteet, sillä en juurikaan usko että lisämaksuton toimitus tapah-
tuu suomessa tuota nopeammin. 

    
 4.1.2014 Sain palautetta, että Roque Chico kätkön blogbook on täynnä, joten kävimme tänään 

viemässä sinne uuden vihkon. 
  
 Kätköllä on ollut tähän mennessä 964 kävijää, ja pieneen kätkörasiaan mahtuva 

vihko riitä kuittailuun n. 2 vuoden tarpeeseen. Nyt sinne rasiaan oli lisätty kaikenlaisia 
ylimääräisi paperilappuja, joihin niitä kätkön kuittauksia oli merkitty. 

      
 5.1.2014 Kuninkaiden kulkue. Kanarialaiseen tapaa se alkoi 40  min. myöhässä. Vanhempien 

piti keksiä lapsille viihdykettä ajankuiluksi, kun kulkue ei vaan päässyt liikkeelle. 
 
 Kävin lähtöpaikalla katselemassa hieman ennen lähtöaikaa, niin puoletkaan kulku-

een rekvisiitasta ei ollut paikalla, joten poistuin paikalta ja jäin odottelemaan kulkuetta 
huijariravintolan kohdalle, josta myös ajankohtaiset kuvat otettu. 

    
 7.1.2014 Pohjoisrannikkoa varoitettiin valtavista aalloista. Me jouduimme Garachicossa kier-

tämään yläkaupungin kautta, sillä rantakatu oli suljettu, kun aallot oli lyöneet yli aal-
lonmurtajan ja vettä tuli rantakadulle saakka. Vesi toi mukanaan roskaa ja erikokoisia 
kiviä. Tilanne oli sama paluumatkalla, eli kiertotien kautta kulku. 

 
 El Palmarin laaksossa nähtiin kevään ensimmäiset mantelipuun kukat. Kukkia oli 

aika harvakseen ja vain muutamissa oksissa, mutta täysi kukinta ei ole varmaankaan 
kaukainen juttu. 

     



 8.1.2014 Puolipäivä ajelu Buenavistaan. Eiliset tuhot Garachicon rantatiellä oli korjattu, ja tie 
oli jälleen ajettavassa kunnossa. Tien ja meren välinen kaistale oli vielä poliisi-nau-
holilla eristetty ja siellä siivoukset jatkuivat. 

 Garachicon venesataman aallonmurtajan sisäpuolella olevan kävelytasanteen beto-
ninen koriste aita oli hajonnut monesta paikasta. Isot aallot on tulleen aallonmurtajan 
yli ja vesimassat oli särkeneet aitaa. Myös siellä oli aloitettu aidan kappaleiden sii-
voukset. 

 
14.1.2014 Eiliselle päivälle suunniteltu Batanin retki jouduttiin siirtämään sairastumisen takia 

tälle päivälle. Nyt oli kaikki kunnossa ja päästiin katseleen hieman kevään edisty-
mistä Teneriffan vuoristoon. 

     
 16.1.2014 Antti saapui viikon lomalla perheineen. Heidän ryhmään kuului kaikkiaan 14 henkilöä. 

Lisäksi ryhmään liittyi lennon aikana 4 henkilöä. Olimme hakemassa heitä isolla bus-
silla, joten tilaa olisi ollut enemmänkin. 

 
 Heidän ensimmäinen lomapäivä on kääntynyt iltaan ja sää on muuttunut hieman sa-

teiseksi.  
    
 22.1.2014 Viikko menne vilahti. Lomalaiset lähti Vingsin pihasta Hernandesin bussilla 18 ai-

kaan. Lento lähti 21:15 ja oli perillä Oulussa joskus kuuden aikaan aamulla. 
 
 Risto Räppääjä, Kaapo ja Lauran tähti tuli tutuksi viikossa. Muutama muukin lasten 

ohjelma mahtui joukkoon, mutta em. ohjelmat katsottiin useaan kertaan. 
 
 Scootterin "startti" lakkasi toimimasta viikolla joten nyt on ongelmana saada se käyn-

tiin. Perjantaina on purettava hieman katteita jotta saa startin näkyviin ja pääsee mit-
taamaan johdoista, että  mihin se sähkö oikein jää, kun ei mene starttimoottorille 
saakka. Jokin rele siellä naksahtelee, mutta muuta sitten ei tapahdukaan. 

    
 28.01.2014 Scootterista oli hajonnut käynnistysrele. Se tuli kuntoon jo samana päivän kun se 

vietiin korjaamolle. Kävin hakemassa sen seuraavana aamuna. Scootterin hakureis-
sun jälkeen lähdimme etelän puolelle tapaamaan kavereitamme. 

 
 Tänään pääsimme maastoon. Epävakainen sää, ja Puertossa "pyörivät" flunssa ja 

mahatauti on estänyt muutamat retket kokonaan. Kevät tekee hiljalleen tuloaan vuo-
ristossakin, vaikka sää on pysytellyt talvisena, ja lämpötila  pari kolme astetta alle 20. 

 
 Baariyrittäjiä täällä riittää. Esquivel kadulla oleva Bar El Bubis vaihtaa omistajaa tai 

toimintaansa. Nyt siellä on remontti menoissa ja ikkunassa lukee että Próxima aper-
tura (avataan pian).  

 
 
Helmikuu 2014 
    
1.2.2014 Eilen kävin Martianezin ostoskeskuksessa ostoksilla, ja huomasin uuden Columbus 

"pullakaupan" olevan auki. Ostosten jälkeen menin ostamaan kaupasta kahvipullaa. 
Valikoima hieman erilainen kun San Telmon liikkeessä. Myös hinnoittelu on erilainen. 
Tiskissä on hinta 1,60 mutta tuote maksaa 1,65. Kassa lisää hintaan veron, jota ei 
lisätä San Telmon liikkeessä. Ihmetyttää saman ketjun erilainen hinnoittelu. 

 
 Loro Parkin parkkipaikka on pinnoitus vaiheessa. Alakerran parkkipaikoista en tiedä, 

että onko ne jo valmiita, mutta maanpäälliseen osaan laittoivat eilen pintaa. 



Toivottavasti pääsevät "pysäköintitalon" valmistuttua ilmaisista parkkipaikoista mak-
sua perivistä henkilöistä eroon.  

7.2.2014 Santiago del Teidessä katselemassa mantelipuiden kukintaa. 
     
8.2.2014 San Pedro "Ida y vuelta" 14,5 km. 
 
 Retkirintamalla hiljaista joten nyt keskitymme penkkiurheiluun. 
     
18.2.2014 Alkaa pikkuhiljaa mielenkiinto loppumaan kisojen seuraamiseen. Muutenkin paikalli-

nen TV näyttää etupäässä sellaisia lajeja joista minä en ole kiinnostunut. Jääkiekko 
seuraisin mielellään, mutta ei ne täällä ole siitä kiinnostuneita. 

 
 Kävin aallonmurtajalla zoomailemassa, että miten edelliset sateet oli vaikuttaneet lu-

mimääriin ja kuinka alas sitä oli satanut. 
    
23.2.2014 Kisat meni miten meni. jokunen mitali tuli, joten ollaan siitä tyytyväisiä. 
 
 Tänään kävimme pitkästä aikaa Bollullossa aamukävelyllä. 
 
 Kaksi päivää olen tehnyt töitä tietokoneeseen käyttöjärjestelmän vaihdon kanssa. 

Itse järjestelmän vaihto on pikkujuttu, mutta kaikkien tarvittavien ohjelmien ja ajurei-
den asentamisessa on kahden päivän työ. Nyt alkaa kaikki kotisivujen hoitamiseen 
tarvittavat softat olemaan asennettuna. Jotain pieniä apuohjelmia pitää  vielä asen-
nella, mutta ne ei enää suuresti häiritse sivujen ylläpitoa. 

       
27.2.2014 Tänään tuli sivuston kuukausittainen 30 Gt liikennemäärä täyteen, ja sivusto sulkeu-

tui. Laskuri nollataan kuukauden vaihteessa joten olisi ollut kahden päivät toimimat-
tomuus tiedossa. Kun laskurin ylimääräinen nollaus maksaa 14,90 joten en siihen 
keinoon turvautunut kahden päivän takia.  

 
 Pyysin kuitenkin palvelunmuutoksen jolloin sivustomme liikennemäärä muuttuu ra-

jattomaksi, eikä vastaavaa pääse enään tapahtumaan. Kesä on sivustolla hiljaista 
aikaa, mutta pitkällä ajalla tulee halvemmaksi maksaa rajatonta palvelua, kun mak-
saa silloin tällöin 14,90 laskurin nollaamisesta. 

 
    
Maaliskuu 2014 
    
1.3.2014 Karnevaalin avajaiskulkuetta seuraamassa. Ensimmäisen kerran minun aikana kul-

kue lähti liikkeelle ajallaan, ehkä jopa etuajassa. Liekkö sää ollut osallisena aisaan. 
     
3.3.2014 Yöllä harjoittelemassa tähtitaivaan kuvaamista Teiden maisemissa. Otokset ei ole 

kehuttavia, mutta sain hyvää opetusta siitä, että miten tähtitaivasta tulisi kuvatta. 
    
8.2.2014 Aikoinaan luin Aarnion Kanariansaarten luonto-opas kirjasta että purppura tyräkistä 

on myös olemassa keltainen versio. 
 
 Edellisenä talvena sain tarkempaa tietoa tyräkin olemassa olosta, ja esiintymispai-

kasta. Eilen toteutimme retken harjanteelle jossa em. tyräkkiä on havaittu, ja kuvattu. 
Kyseessä on Fortaleza de Mascan harjanne joka on maisemiltaan saaren upeimpia. 
Sinne ei korkeanpaikan kammoisen kannata retkeä suunnitella, sillä sen verran kor-
keissa paikoissa ja jyrkissä rinteissä välillä jouduttiin kulkemaan. 

 



 Samalla kierroksella päästiin kuittaamaan kolme Geokätköä, joista Mascan rannan 
yläpuolella olevalla kätköllä olin ensimmäinen kuittaaja. 

 
 Tänään loppui karnevaali. Charcolla vielä huomenna jytää, mutta kulkueet on ohi. 

Coson lähtö kesti n. 1,5 tuntia, joten lyhempi oli kun aikaisempina vuosina. 
 
 Entisten vuosien tapaan oli kuvailemassa kulkueen lähtöpaikalla. 
10.3.2014 Batanissa. Kesäntulo alkaa näkymaan Batanin maisemissa todella hienosti. Barran-

con pohjalla virtasi runsaasti vettä. Maisemat vihertää ja kukat alkavat olla loistos-
saan. Vielä on kukkimatta ainakin mehikasvit. Yksi istutettu kynttiläneidonkieli aloitti 
kukintaansa. 

     
14.3.2014 Tämä päivä pitää merkitä muistiin, sillä San Telmossa on jonkin sorttinen remontti 

alkamassa. Info Taulussa lukee että kuuluu Calle La Hoyan "kunnostus ja parannus-
työ" jonka pitäisi olla valmis 07/01/2014 

 
 Aidatusta alueesta päätellen kyseessä on ehkä "kunnostus", jota paikalliset vastusti-

vat. He järjestivät asian puolesta useita tapahtumia jossa toivat esille että alue tulee 
säilyttää entisellään. 

     
19.3.2014 Tästä viikosta on tulossa oikein aktiiviviikko retkien suhteen. Ma. olin Teno Altossa, 

ti. Mascassa. 
 
 Tänään olin Teidellä, ja tein samalla viimeisen Teidelle kiipeämiseni. Olen kiivennyt 

maantieltä huipulle 20 kertaa, joten se polku saa jäädä minulta rauhaan. Saarella on 
paljon polkuja joissa en ole vielä kulkenut. 

    En ole aikoihin nähnyt niin korkeita lumikerrostummia kun näin tänään. Suuri osa 
lumista on jo sulanut, mutta kovasti on pitänyt lumitöitä tehdä, että polut on saatu 
kuljettavaan kuntoon, ja Teiden polku auki. 

 
 Perjantaina Teno Alto ja koko viikon kruunaa su. Paisaje Lunar. 
    
23.3.14 Paisaje Lunarissa. Aina yhtä mielenkiintoinen paikka. 
    
27.3.14 Vietettiin Jorman 60v synttäreitä. 
 
 
Huhtikuu 2014 
    
1.4.14 Hyvää aprillipäivää! 
     
2.4.14 Ajankohtaisten kuvien arkisto Googlen palvelimella alkaa olemaan täynnä. Maksuton 

tila on rajallinen, joten joudun poistamaan vanhempia kuvia, jotta saan sinne mahtu-
maan uudempia. 

 
 Alteza täyttelee hyllyjä uuteen myymäläänsä. Avajaispäivästä en nähnyt mitään mai-

nintaa, mutta sisällä näytti siltä että ei se kaukana ole. 
 
 
5.4.14 Niin hieno kesäinen päivä että jätimme perinteisen kauppahalli / Kirpputori reissun 

tekemättä ja suuntasimme aamukävelylle San Pedroon. Haettiin vihannekset sitten 
San Pedron reissun jälkeen muualta 

 



 Lämpötila aamusta jo +28 ja taivas lähes pilvetön. Pitkän ja kolean talven jälkeen 
näyttä siltä että kesä se tulee Teneriffallekin. 

    
14.4.14 Huomenna kevään viimeinen patikointiretki. Sitten alkaa jonkin asteinen kesäloma. 

Se tulee näkymaan myös jollain lailla sivujen päivityksissä. 
 
 Alteza avasi ovensa viime viikon lopuilla. LIDLi rakentaa uutta myymälää Toscaliin. 

Kyllä meillä tulevana talvena on kauppoja joissa asioida. Nyt odotellaan hintakilpailun 
kiristyvän. 

    
16.4.14 Näin retkeilykauden päätteeksi vielä linkit Kanarian kasvisto sivulle. Retkeilykauden 

aikana on moneen kertaan maastossa mainittu netistä löytyvä sivusto kanaria kas-
veista. Sivuston tekijä on Sakari Kauppinen ja sivusto löytyy seuraavasta linkistä. 
http://sakari.kuvat.fi/  

 
 Sivusto on kanariankasvien http://sakari.kuvat.fi/kanariankasvio/ osalta paras mitä 

netistä löytyy. Kasvien selaaminen sivuilla on tehty värien mukaan, joten niiden sa-
laaminen ja etsiminen on todella helppoa. Sivuston avulla on hyvä muistella omia 
retkiä ja samalla muistella niitä tuntemattomia kasveja joita polun varrella olemme 
päässeet näkemään. 

 
 Sakarin sivuilta löytyy myös Helsinginkasvisto http://sakari.kuvat.fi/kasvio2/ Jos kas-

vien lisäksi sudenkorennot kiinnostaa, niin niistäkin sivuilta löytyy erittäin hieno ja 
kattava kokoelma. http://sakari.kuvat.fi/kuvat/Sudenkorennot+(Odonata)/ 

     
23.4.14 Tulevaa kautta silmällä pitäen kävin Ilkan kanssa kiertelemässä Arenas Negrasin 

alueella. Kiertelimme siellä 20,3 km lenkin ja samalla tutkailimme miten reitin osat 
soveltuu lyhempiin päiväretkiin. 

 
 Me kävimme myös kuittaamassa pari kätköä, joten niistä tuli hieman ylimääräistä 

matkaa. Olen ne kuitenkin vähentänyt matkamittarista, ja näyttä että sellainen n. 12 
km lenkki olisi päiväretkeen mahdollinen. 

 
 Maasto on helpohkoa kulkea, joten ajallisesti se on n. 6-7 tuntia. Varmajalkainen pi-

tää  kuitenkin olla sillä välillä kuljetaan laavakentillä joissa teräviä ja erikokoisia kiviä. 
Korkeuseroa mahdollisella reitillä n. 300M. 

     
28.4.14 Ohikulkumatkalla huomasin että Cafeteria Mencey oli kiinni, ja vaikutti erittäin tyh-

jältä. Tietenkin kävin heti ovelta kurkkimassa, ja huomasin että sisältä oli kaikki irto-
kalusteet poistettu ja hyllyt tyhjennetty. Minkäänlaista ilmoitusta en huomannut, 
missä olisi kerrottu kiinni olon syy.  

 
 Usein miten kun Puertossa joku baari on lopettanut, niin mitään ilmoitusta ei normaa-

listi näkyville laiteta. Se vain suljetaan ja kaikki tavarat viedään pois. ??? 
 
 
Toukokuu 2014 
  
1.5.2014  Oikein hyvää Vappua kaikille tasapuolisesti. 
 
 Me alamme viettämään kesää, ja se tietää sitä että sivujen päivitys tulee olemaan 

satunnaista, ja kun emme ole Puertossa, niin myös live-kamera suljetaan. 
    



13.5.2014 Tänään palasimme Cancunista, Mexicosta 10 päivän lomalta. Vietimme lomamme 
Cancunin Hotelli-alueella (Zona Hotelera). Kiertelimme aluetta kävellen ja kätköjä et-
sien.  

 
 Sillä rannikolla jossa hotellimme sijaitsi oli piilotettuna seitsemän geokätköä. Kaksi 

pääsimme kuittaamaan. Yksi sijaitsi Isla Mujer saaressa, ja sitä emme päässet kuit-
taamaan koska se oli sisällä baarissa ja baari oli suljettu kun olimme saari retkellä. 
Kolme kätköä oli kadonnut. Yhden jätimme muuten vaan etsimättä, sillä se sijaitsi 
"krokotiilien asuinalueella". 

 Cancun oli todella siisti paikka. Päihittää siisteydessä Puerton mennen tullen. Ihmiset 
ystävällisiä, ja palvelu Todo Incluido hotellissa (Aquamarina Beach ****) aivan huip-
pua. 

 
 Kotiin tulo meni normaalistiu, kuten aina Madridin kautta matkustaessamme. Olimme 

liikkeellä yhden laukun taktiikalla, ja sekin jäi matkalle.  
 
 Meidän vaihtoaikamme Madridissa piti olla kaksi tuntia. Se kuitenkin kutistui tuntiin, 

sillä lentomme Cancunista oli tunnin myöhässä. Itse kerkesimme juosten Teneriffan 
koneeseen. 

 
 TFN kentällä odottelimme laukkua niin kauan kun laukkuremmi pyöri. Teimme ilmoi-

tuksen puuttuvasta matkalaukusta ja nyt sitten odottelemme että milloin saamme 
laukkumme takaisin. Suomen matkaan on aikaa 1,5 kk joten eiköhän se siihen men-
nessä tule. 

 
15.5.2014 Tänään saimme matkalaukkumme ja pääsimme purkamaan matkatavarat. 
 
20.5.2014 Hanna saapui Teneriffalle viikoksi lomailemaan. Viikon ohjelmaan mahtuu yhtä ja 

toista suunnitelmaa. 
 
 Pari päivää Americasin puolella ja loput lomasta Puertossa. Sää ei ollut paras mah-

dollinen lomasää, mutta ei myöskään huono. Tasaisesti pilvistä ja paistetta. 
 
 6-7 tunnin ajelukierros scootterilla oli Hannalle kovasti mieleen. 
 
28.5.2014 Kiinteistöveron maksu, kahden kuukauden autotallimaksu, ja pari muuta virastoasiaa 

piti tänään hoitaa, sillä sunnuntaina lennämme suomeen. Palaamme kotiin 31.7.2014 
 
29.5.2014 Poikkeuksellisesti ajankohtaiset kuvat on on lomareissultamme Mexicon Cancunista. 
 
 
Kesäkuu 2014 
 
2.6.2014 Norwegianilla Oslon kautta suomeen. 
 
12.6.2014 Ensimmäiset päivät suomen lomasta on mennyt "pikku remonteissa" Hannan luona. 

Lisäksi olemme viettänee aikaa äitini luona Hyvinkään Mäntykodossa. 
 
22.6.2014 Juhannuksen vietimme Tallinan risteilyllä. 
 
26.6.2014 Siirryimme lomamme seuraavaan vaiheeseen, ja siirryimme Muhokselle. 
 
Kotisivut on myös edelleen lomalla päivityksistä. 
 



 
Heinäkuu 2014 
 
1.7.2014 Päivystävien apteekkien lista on päivitetty. 
 
26.7.2014 Vieraskirja ei edelleenkään toimi. PHP ohjelmointi on minulle aivan outo, joten en 

osaa sitä itse korjata. Ainoastaan voin kopioida uudelleen sivun koodin palvelimelle, 
ja toivoa että se toimii. Kun pääsen kotiin niin alan tutkimaan kokonaan uutta vieras-
kirjaa, jos entinen ei ala pelittään. Hyviä ohjeita vieraskirjan korjaamiseen otan mie-
lellään vastaa 

 
 Matkalaukkujen pakkaaminen kotimatkaa varten on alkanut. Matkamme jatku maa-

nantaina 28.7. jolloin aloitamme matkamme kohti Espoota. 
 
31.7.2014 Tänään lento Lontoon Gatwickin kautta Teneriffalle. 
 
 
Elokuu 2014 
 
1.8.2014 Kahden kuukauden loma suomessa vietetty.Perinteisesti kahdesta matkalaukusta 

toinen jäi matkalle. Luultavasti Gatwickin lentokentälle, joka on tähänastisista pomp-
pulentojen vaihtopaikoista kaikista surkein. 

 
 Tulohallista piti kävellä 10 min yhteen suuntaan, jossa monien mutkien takaa löytyi 

pieni turvatarkastuspiste, jossa kolmesta virkailijasta yksi tutki tavaroita, ja toiset kat-
teli vieressä. Vain yksi henkilö kerrallaan. Sitten sama matka takasin lähtöhalliin. Alle 
tunnin vaihdot ei tällä kentällä onnu istu. 

 
2.8.2014 Tänään kun palasimme kirpputorilta, niin meitä odotti Belairin toimistossa kadosissa 

ollut matkalaukkumme. Nyt on sitten matka lopullisesti päätöksessä, ja kaikki matka-
tavarat purettu ja laitettu paikoilleen. 

 
3.8.2014 Bollullossa aamulenkillä Mekun ja Pepen kanssa. Loppupäivä menikin sitten tietoko-

netta ojennellessa. Vieraskirja tuntuu tökkivän edelleen. Sille en toistaiseksi osaa mi-
tään tehdä. Aikanaan kopioin sen php koodin jostain Mikro Bitin lehdestä, tai ohjeista. 
Nyt se on alkanut tökkimään, ja minulla ei ole enää sitä alkuperäistä koodia tallessa, 
jotta voisi kopioida sen uudelleen. 

 
 Myös livecamera on loman jälkeen oikutellut. Illan tein työtä sen kanssa, ja lopuksi 

jonkinlainen vika löytyi routterin asetuksista. Siinä on ollut pari vuotta MAC filter käy-
tössä, ja se on muutellut jotenkin noita IP osoitteita. 

 
 Viimeksi lisäsin Lumia 1020 puhelimeen listalle pari päivää sitten, ja se otti jotenkin 

tuon PC:n entisen ip osoitteen käyttöönsä. Aikaisemmissa asetuksissa PC:n Ip loppui 
199, ja nyt se ol muuttunut, ja on 196. Vika ei ole suuri, mutta sen huomaaminen 
tuntuu vievän aikaa. Korjaaminen taas tapahtuu hetkessä. 

 
 En tiedä onko se vieläkään kunnossa, mutta tuntuu se ainakin toimivan. :)  
 
5.8.2014 Vieraskirjan ongelma on luultavasti ratkennut. INT2000 palvelimella on PHP versio 

5.3 päivitetty versioon 5.4, ja jotkut PHP 5.3 ominaisuudet eivät ole tuettuja versiossa 
5.4 

 



 Asia on ymmärretty ja kun en osaa tehdä asialle mitään niin jatkan uuden vieraskirjan 
etsimistä. Jos ei uutta toimivaa löydy, niin poistan se kokonaan. 

  
6.8.2014 Vieraskirjan ongelma on toistaiseksi ratkaistu. Entinen on poistettu ja uusi laitettu 

tilalle. Entistä vieraskirjaa en saanut liitetyksi uuteen joten tallensin ja arkistoin sen. 
Sekin on luettavissa Vieraskirja valikossa. 

 
 Samoin on Live-kameraa vaivannut ongelma selvinnyt. Kameraa vaivanneen toimin-

tahäiriön syy oli routterilla PORT FORWARDING ja VIRTUAL SERVERS asetuk-
sissa. Toivottavasti muistan häiriön syyn kun kamera seuraavan kerran juonittelee. 

 
 Kävin päivittämässä itseni tuolla kaupungilla. Kahdessa kuukaudessa ei paljoa ker-

keä tapahtumaan. Ratonera on vaihtanut omistajaa, sillä siellä oli "outoa" porukkaa 
järjestelemässä baaria. Aukaisusta ei ole vielä tietoa. 

 
 Charcolle on avattu uusi italialainen ravintola, Cafe Piccola Italia. Kehuvat jo että 

siinä olisi oikein hyvää ruokaa. En ole siinä vielä käynyt joten en osaa sanoa ruoka-
annoksista mitään. 

 
 Dinamicossa on sitten "varjostettu" loputkin pöydät, joten aurikoista paikkaa taitaa 

olla Dinamicosta turha hake. 
 
 San Telmo on saatu sellaiseen kaaostilaan että ajankohtaiset kuvat kertokoon sen 

mitä siitä kerrottavaa on. Jos Hoya kadun remonttiin vertaa niin kestää ja pitkään. 
  
 Martiánezin rannasta purettujen baarien purkurauniot on peitetty "hiekalla" ja toiseen 

on tehty narusta petanque peliin sopivat rajat. 
 
 Calle Zamoran alkupäähän (Intialaisen ravintolan) viereen on avattu jonkin sorttinen 

kauppa. Hedelmiä ja vihanneksia näytti olevan oven pielessä. En vielä käynyt sisällä.  
    
14.8.2014 Talven retkisuunnitelmiin on tulossa ainakin kolme uutta reittiä. Paisaje Lunar, 

Arenas Negras, ja Esperanza. 
 
 Kaikki uudet reittisuunnitelmat on teoriassa jo valmiina ja tiedot on tallennettu GPS 

laitteeseen. Huomenna on Esperanzan reitin kierros ohjelmassa, jolloin saadaan tar-
kempaa tieto pituudesta ja reitin kestosta. 

 
 Varmajalkaisille on luvassa myös n. 8 km. ja 6 tunnin mittainen harjanne vaellus For-

taleza de Masca. 
 
16.8.2014 Esperanzan metsässä kiersimme hieman vajaan 10 kilometrin reitin josta on tarkoitus 

tehdä ohjelmistoon sellainen hieman helpohkompi reitti. Koko matka kuljetaan män-
tymetsässä ja korkeuseroa tulee olemaan n. 350M. 

 
 Matkan aikana löysimme myös merkatun reitin joka liittyy meidän tekemäämme reit-

tiin. Sitä polkua kulkemalla voimme kiertää n. 3 kilometrin mittaisen metsätieosuu-
den. Samalla se lyhentää reitin n. 8 km mittaiseksi. Aikaa reitin kiertämiseen kului 
meillä n. 4 tuntia. 

 
31.8.2014 Uhmattiin hieman hellettä ja käytiin +27ºC lämpötilassa kiertämässä PR-TF 72 reitti. 

Aloitimme reitin Madre del Aqua tieltä, jota ajoimme autolla n. 1,5 km matkan. Jä-
timme auton tien viereen ja laskeuduimme alas perunaviljelmien läpi polulle PR-TF 



72 Peruna viljelmillä muuan koira yritti meitä hieman pelotella, mutta emme me siitä 
välittäneet. Reitille tuli pituutta n. 10,5 km ja aikaa kului n. 6 tuntia. 

 
 Lämpötila on vielä hieman liian korkea, joten siirrämme muiden uusien reittien tutki-

misen myöhäisempään vaiheeseen. 
 
 
Syyskuu 2014 
 
1.9.2014 Qué tal kirjat on taas kaivettu esiin 
  
17.9.2014 Espanjan opiskelussa ole taas päässyt alkuun. Edellisestä osallistumisesta ohjattuun 

opiskeluun on kulunut jo monta vuotta. Talvikauden 2014-2015 aikana kaikki tiistait 
on varattu opiskelupäiviksi. 

 
 Olen yrittänyt kaksi kertaa palauttaa huoltoon kesällä ostamaani Lumia 1020 puhe-

linta, siinä kuitenkaan onnistumatta Tähän mennessä kamera on matkustellut Suo-
men ja Tenerifan väliä n. 20000 km pääsemättä kuitenkaan perille. 

    13.9.14 olen postittanut se kolmannen kerran. Tällä kertaa postitin sen tyttärelleni 
Hannalle Espooseen ja hän on luvannut toimittaa sen huoltoon, jos se tulee perille. 
En tiedä missä päässä asia tökkii, mutta, kun aina palauttavat postitusrahat takaisin, 
niin eihän siitä minulle ole muuta menetystä, kun postituksen vaiva. Toisaalta en saa 
sitä ostamaani puhelinta käyttöön, koska se on aina matkustamassa johonkin suun-
taan. 

 
 Uusien polkujen tarkempi tutkiminen odottaa vielä hieman ilmojen jäähtymistä. Nyt 

vain pysytään sisällä ilmastointikoneen vieressä, ja yritetään opiskella. 
    
22.9.2014 Tänään oli vuorossa n. 8 kilometrin mittaisen reitin tutkiminen. Reitti on nimeltään 

Partidos de Franquis, ja sijaitsee Los Llanoksen välittömässä läheisyydessä. Reitti 
ei aivan Zonas Negras alueelle ylety, mutta on helppokulkuinen, ja pääsääntöisesti 
kulkee maastoteitä pitkin. Nimensä reitti luultavasti saanut lähtöpaikan vieressä si-
jaitsevasta rakennuksesta. 

 
 
30.9.2014 Esperanzan metsässä käytiin tutkimassa vielä yksi vaihtoehto tulevan kauden ohjel-

maan tulevaan reittiin. Reitille tulee pituutta 8,2 km ja kierto aika on n. 5 tunnin paik-
keilla. Reitti alkaa Las Raisesista Francon monumentin vierestä. 

 
 
Lokakuu 2014 
 
5.10.2014 Olen hieman yrittänyt parannella kotisivujani. Suurin muutos on tehty valikkoon Kuvia 

retkiltä. Sinne olen laittanut kymmeniä kuvia jokaisesta reitistä erikseen. Kuvat olen 
pyrkinyt saamaan aikajärjestykseen. Jokaisesta retkestä olen satunnaisesti muuta-
man kuvan mukaan valinnut. 

 
 Mukana on myös kuvia Teiden retkistä, vaikka se ei ole enää ohjelmassa mukana. 
 
 Tarkoitus on näillä kuvilla antaa retkiä suunnittelevalle jonkinlainen näkemys, että 

millaisesta retkestä milläkin reitillä on kyse, jolloin valinnan teko olisi helpompaa. 
 



 Kuvasivujen tekoon olen käyttänyt jAlbum nimistä ohjelmaa, joka kylläkin ilmaisver-
siona syöttää mainosta sivulle. Enkä joskus saan hankituksi maksullisen version, jol-
loin pääsen mainoksista eroon. 

 
 
13.10.2014 Nyt on sivuillemme ilmaantunut mainosohjelma joka tyrkyttää itseään näkyviin jokai-

sen etusivun päivityksen yhteydessä. En ole tietoinen mistä se on tullut ja en tiedä 
miten siitä pääsee eroon. 

 
 Eri selaimet reagoi siihen eritavalla. Grome estää se kokonaan. Explorer ilmoittaa 

siitä ja kysyy estetäänkö. Firefox ei osaa sitä estää. 
 
 En voi tehdä asialle mitään joten pitää vain odottaa josko se katoaisi aikanaan bittien 

taivaaseen. 
 
22.10.2014 Kotisivuja vaivannut mainosjuttu on nyt ratkennut. Kaikki johtui sivulla olleesta ohjel-

masta, joka laskee sivuvierailuja. Laskuri toimi liki vuoden ilman minkäänlaista on-
gelmaa. Tänä syksynä se alkoi tyrkyttämään erilaisia mainoksia. Eri selaimet reagoi-
vat siihen eritavalla. Crome ja Explorer torjui ja esti mainokset, mutta Fiefox ei siihen 
pystynyt. 

    Nyt olen laittanut sivulle uuden laskurin. Toivotaan että se siinä talven vörkkii. Jos 
mainoksia alkaa ilmaantumaan niin tiedän mistä vikaa alkaa heti etsimään. 

 
 
Marraskuu 2014 
 
1.11.2014 Eilen sain viimeinkin verkkokauppa.comista ostamani puhelimeni huollosta. Olihan 

se tehnyt matkaa suomeen jo pari kuukautta. Kolme kertaa sen postitin ja aina se 
palautettiin lähettäjälle. Neljännellä kerralla sain sen suomeen lomalaisten avustuk-
sella. 

 
 Tänään pääsin sitä innoissani testaamaan. Tilanne ei ollut parantunut, ja tarkennus 

jumittelee edelleen. Pettymys oli suuri, sillä luotin siihen että suomessa kännykkä-
huolto pelaa, mutta ei näytä toimivan. 

 
 Kun saatekirjeeseen laitoin että kameran tarkennus jumittuu 3-4 minuutin kuluttua, 

niin huollossa siihen ajetaan uusi softa, ja sitten se palautetaan. Vikaa ei oltu korjattu. 
Aikaa on kulunut puhelimen ostosta kohta 3 kuukautta, enkä vieläkään voinut ottaa 
sitä käyttöön. 

 
 Sitä en ymmärrä, että Verkkokauppa.com ilmoittaa sivuillaan seuraavasti; taxfree os-

toksilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. En ymmärrä, että millä tavalla se eroaa 
suomessa tehdystä nettiostoksesta, joilla on 30 päivän vaihto ja  palautusoikeus. 

 
 Huoltaminen ei ymmärtääkseni ole verkkokaupan oma juttu, vaan he toimittavat pu-

helimet maahantuojan hyväksymään huoltoon (tässä tapauksessa SCF Huolto), ja 
"valohoito" annettiin siellä. Asiasta en syytä itse verkkokauppaa, mutta toivoisi että 
heillä olisi oikeus (tässä tapauksessa Nokian piikkiin) vaihtaa tuote toimivaan jos sii-
hen on aihetta. Kyseessähän on verkkokaupan oma maine. Ei ole mielestäni hyvää 
mainosta liikkeelle myydään rikkinäisiä puhelimia kaupasta ulos. 

 
 Kamera on jälleen alkuperäisessä ostopaketissa kaikkine vermeineen, ja odottaa 

avulista lomailijaa joka veisi puhelimen suomeen. 
 



5.11.2014 Tänään yritimme ensimmäiselle Esperanzan mäntymetsäkierrokselle. Sade oli kui-
tenkin sen verran runsasta, että emme lähteneet reittiä kiertämään, vaan palasimme 
Puertoon.  

 
 Sotilailla oli siellä jonkinlainen joukkuejuttu menossa, sillä 4-5 hengen ryhmiä juok-

senteli siellä "tussarit" selässä, sateesta huolimatta. 
 
14.11.2014 Tänään sää suosi meitä, ja pääsimme kiertämään Esperanzan n. 9,5 km. reitin. Reit-

tiin kiertämiseen meni n. 5 tuntia. Se on havaittu, että pilvet ja sateen uhka on ole-
massa joka heti tuota reittiä kiertäessä. 

 
 Sen oli sateen vaikuttanut että sieniä oli jo jonkin verran. Emme varmuudella tunnis-

taneet niistä yhtään. Pari tattia hieman mietitytti. Jotain kielon sukuisia kukkia oli jo 
kasvattaneet lehtiään. Lähiviikot näyttää millaista kukintoa ne alkaa pukkaamaan. 
 

16.11.2014 Tänään seurattiin Punta Bravan rannalla kun helikopterimiehistö etsi kadonneita hen-
kilöitä merestä. Kaikissa lipputangoissa oli punaiset liput koko päivän, mutta se ei 
tuntunut rannalla olijoita estävän menemästä veteen. 

 
17.11.2014 Syksyn ensimmäinen kierros Chamorcassa. Kierrettiin I reitti. Sateen oli tehneet hie-

man tuhojaan, ja polku oli muutamasta kohdasta kadonnut, mutta tuhot ei kuitenkaan 
estänyt reitin kiertämistä. Tämä retki oli suunniteltu keskiviikolle. Se kuitenkin siirret-
tiin maanantaille Atlantilla Kanariansaaria lähestyvän myrsky ja saderintaman joh-
dosta. 

 
18.11.2014 Pidimme Matin kanssa scootteriajelupäivän. Päätimme vain että ajellaan Puertosta 

lähteen. Varsinaista reittisuunnitelmaa ei ollut, joten sitä suunnitelmaa tehtiin sitä mu-
kaa kun matka eteni. Kun illalla n. 17 paikkeilla saavuimme Puertoon niin olimme 
kiertäneet n. 150 km reitin joka oli seuraava; Puerto de la Cruz - La Corona - Las 
Llanos - Masca - Teno Alto - Buenavista - Garachico - Puerto de la Cruz. 

 
19.11.2014 Viimeyönä se kovasti varoiteltu saderintama saapui. Puerton barrancot (Mertianez ja 

San Felipe) ei täyttyneet vedestä, mutta hieman on rojua ja liejua alas rantaan saakka 
tullut. Martianezin vesi ei ollut ollenkaan uimakelpoista ainakaan tänään. 

 
26.11.2014 Sateet on toistaiseksi hellittäneet, ja me pääsimme kiertämään Esperanzan reitin. 

Luonto ei juurikaan huomattavasti ollut "herännyt" viime kerrasta. Sateet on huoleh-
tineet siitä että sieniä luulisi kohta olevan ihan kerättäväksi saakka. Pari miestä oli 
niitä kuokkineen etsimässä, mutta saaliina oli toisen miehen korin pohjalla vain muu-
tama pieni kanttarelli. 

 
 
Joulukuu 2014 
 
4.12.2014 La Orotavan Ayuantmienton pihaan oli taas pystytetty jouluaiheinen "seimi" jossa ih-

miset ja eläimet ovat luonnollista kokoa. Lähdin kuvailemassa sitä näyttelyä illalla 
jotta saisin kuvia päivänvalossa ja keinovalossa. Sade kuitenkin yllätti ja keinovalo-
kuvaukset jäi kesken. 

 
6.12.2014 Meidän Itsenäisyyspäivän juhlinta oli siinä että seurasimme telkkarin kautta juhlintaa 

presidentin linnassa. 
 
 Itsenäisyyspäivän juhlintaan pystyi Puertossa osallistumaan kahdessa paikassa. Te-

neriffan Suomi-kerho järjesti juhlan Taoron mäellä Puerto de la Cruzin 



kongressikeskuksessa. Juhlaan pääsi mukaan etukäteen ostetulla lipulla, jotka mak-
soivat 25€ jäsenille ja 30€ ei-jäsenille. 

 
 Manun baari Gallinerossa pystyi osallistumaan "juhlintaan" Itsenäisyyspäivän illalli-

seen 12€ hintaan. 
 
7.12.2014 Pitempiaikainen pilvinen ja hieman sateinen kausi oli aamulla "toistaiseksi ohi" joten 

heti suuntasimme kaupunkikävelylle. Kävimme mutkin Punta Bravassa. Paluu mat-
kalla poikkesimme Manulla cortadolla ja kyselemässä miten eilinen juhlinta oli suju-
nut. Oli kuulemma sujunut hyvin ja baari oli ollut täynnä. 

 
 Manu palkkasi talveksi keittiöönsä kokiksi "Smirren" joka on ensinnäkin huippuhyvä 

kokki, ja nyt myös tehnyt Gallinerolle oman Facebook sivun. Sivu on vasta työn alla, 
ja odottaa uusimåia päivitykisiä. Löytyy osoitteesta: 

 
17.12.2014 Kotisivun vierailijalaskurissa tuli hieman ennen puolta päivää täyteen 1000000 vie-

railijan raja.  
 Sivusto perustettu, eli (retket.info osoite varattu) 3.11.2004 ja ensimmäiset sivut lai-

tettu näkyville syksyllä 2005. Sivusto on alunperin perustettu informoimaan retkiäni, 
ja sen kulut oli tarkoitus kustannettu retkillä. Nyt 10 vuotta myöhemmin olen erittäin 
tyytyväinen sivustosta saamiini palautteisiin ja siihen tietoon että nekin henkilöt jotka 
vain lomailevat Puertossa ja Teneriffalla, ovat löytäneet sivuilta jotain jonka takia 
sinne on palailtu uudelleen. 

 
 Nyt olen suunnittelemassa sivuille hieman uudistusta. Käyttämäni kotisivumuokkain 

FrontPage on yli 10 vuotta vanha, joten olen pikkuhiljaa luopumassa siitä. Nyt har-
joittelen uudempaa Xara Designer Pro X10 ohjelmaa. Käyttöohjeen ollessa vain eng-
lannin kielinen on opiskelu hidasta ja aikaa vievää. 

 
 Lähipäivinä tulen poistamaan sivultani kävijälaskurin tarpeettomana, koska sillä ei 

ole minulle enää merkitystä. Kymmenen vuoden aikana jouduin vaihtamaan laskuria 
ainakin viisi kertaa. Kaikki käyttämäni laskurit olivat ns. "ilmaisia", jotka alkoi ennen 
pitää tuuppaamaan sivuille kaikenlaisia mainoksia, jotka häiritsivät surffailua sivus-
tossa. Tästä jatketaan... 

    
20.12 - 27.12   Joululoma. 
 
 Oikein hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2015 
 
27.12.2014 Hannan Joululoma loppui ja hän palasi suomeen. Hänen viimeisenä lomapäivänä 

kävimme vielä kirpparilla. Siellä oli myyjiä ennätysmäärä, ja alakerrassa esiintyi joku 
paikallinen laulu ja soitin ryhmä. 

 
 Minä en ole nähnyt tuollaista määrää myyjiä koskaan aikaisemmin. Ostamista ei kyl-

läkään löytynyt sen enempää kun ennenkään, eli myyjien suuri määrä ei takaa sitä 
että ostettavaa löytyisi enemmän kun muulloin. 

 
 Hanna toi meille tullessaan "piilossa olleen auringon". Kun Hanna lähti, niin aurinko 

jäi. Toivotaan että se lomailee täällä pitkään keväälle saakka. 
 
 



Tammikuu 2015 
    
1.1.2015 HYVÄÄ UUTTA VUOTTA !   
    
2.1.2015 Vuoden eka retki tehtiin Bataniin. Sää oli hyvä, mutta kovin tuulinen. Melkoisesti oli 

Batan muuttunut edellisestä reissusta. Oli rakennettu uutta, samaan aikaan myös 
vanhaa oli hajonnut. Tavarankuljetus hissi oli joskus tipahtanut rinteeseen, ja siinä 
se oli vieläkin.  

    
6.1.2015 Yritimme käydä kaupungilla katselemassa loppiaisen viettoa, mutta oli palattava ko-

tiin, koska meillä oli Mekun Pepe-koira mukana ja se ei tykkää paukkujen äänistä 
eikä suurista ihmismassoista. Samainen asia piti meitä pois kalasatamasta uuden 
vuoden yönä. 

 
 Huomenna kutsuu Mascan barranco 
     
7.1.2015 Masca. Puolipilvistä ja lämmintä. 
    
9.1.2015 Teno Alto. Pilvistä, mutta sateetonta. 
     
12.1.2015 Batan. Puolipilvistä, sateetonta. 
     
15.1.2015 Chamorcassa. Yli puolet matkasta aurinkoista, ja loppumatkalla pilvistä, mutta hyvä 

niin, kun on nousuvoittoinen loppuosuus.   
    
16.1.2015 Batan. Tänään yllätti sade, joten jouduimme kulkemaan osan paluumatkasta sade-

viitat päällä. 
     
23.01.2015 Teno Altossa. Meno Teno Altoon ja vielä pari kilometriä kohti Baracania saatiin kul-

kea sateettomassa mutta tuulisessä säässä. Pilvisyys oli sitä luokkaa että näkyvyys 
oli "nollassa" Muutamia kertoja pilvet väistyi hetkeksi, jolloin saatiin meri näkyviin, 
mutta pikaisesti kaikki oli taas paksun pilvikerroksen takana. 

 
 Loppumatkalle saatiin sitten hieman sadettakin, ja kovista tuulenpuuskista johtuen 

sade tuli paikka paikoin lähes vaakassa. El Palmariin saavuttaessa sade hellitti ja 
päästin hieman tukimaan ja kuvailemaan mantelipuiden kukintaa. 

    
28.01.2015 Tänään saimme ryhmän kasaan jolloin pääsimme tutkimaan Arenas Negrasin reitti-

vaihtoehtoja. Kiersimme n. 16 km. lenkin. Reitistä on vaihtoehtoina kiertää myös ly-
hyempiä ( 9 ja 11 km.) kierroksia. Reitillä ei ole mitään korkeita paikkoja joten se sopii 
hyvin niille jotka kärsivät korkeanpaikan kammosta. Korkeueroa on 330 - 450 M riip-
puen reitin pituudesta. Polku ja maasto helppokulkuista. Käytimme 16 km reitinkier-
tämiseen n. 6t 30 min. 

    
30.01.2015 Tänään alkaa viikon loma Sallan ja Jennin kanssa. Seuraavan kerran retkeillään la. 

7.2.2015 
     
   
Helmikuu 2015 
    
1.2.2015 Sallan ja Jennin toinen lomapäivä. 
     
6.2.2015 Sallan ja Jennin loma loppui. Aamulla aikainen herätys ja lähtö TFS lentokentälle klo. 

5:00 lento suomeen lähti 8:00. 



     
7.2.2015 Retki Esperanzaan siirrettiin maanantaille, koska sille päivälle on luvattu aurinkoista 

säätä. Esperanza on alueella jossa useasti on pilvet estämässä maisemien katselua. 
     
8.2.2015 Kävimme kätköntarkastuskierroksella Roque Chicolla, ja samalla kuittasimme kolme 

kaupunkikätkö. Kaupunkikätköinä pidän kätköjä jotka on mahdollista käydä kuittaa-
massa autolle kiertäen :) Me kuitenkin teimme sen kävellen. 

    
9.2.2015 Esperanzassa.  
 
 Ensimmäisen kerran näin ja kuulin käpytikan teneriffan metsässä. Aarnion kirjan mu-

kaan sitä on Teneriffalla, mutta meidän tiemme on tähän saakka sattuneet eri mai-
semiin. Valokuvaamaan en sitä kunnolla onnistunut, koska se koputteli ylhäällä ok-
salla, ja taivas taustalla kuvasta tuli erittäin tummia. Kuvasta kuitenkin tunnistaa lin-
nun käpytikaksi.  

    
12.2.2015 Batanissa. Eilinen retki Bataniin siirrettiin yhdellä päivällä koska oli ennustettu run-

saasti sadetta Batanin suuntaan. Torstaina saimmekin kierrellä reittiä sateettomassa 
säässä. 

 
 Hoitokoiramme Pepe on hieman sairastellut jonkin sorttista mahatautia, ja sen 

kanssa on sitten ulkoiltu tavallista useammin. 
     
14.2.2015 Karnevaalin avajaiskulkue. Piti alkaa 20:00 mutta täkäläiseen tapaan alkoi vasta 

20:40 Kerkesi tulla kunnolla pimeä, ja kun kulkueen reitti oli lyhyt niin tungos kadun-
varressa sen mukainen. 

 
 Metz 58 AF-2 on hyvä ja tehokas apuvalo kuvauksissa. Ainoa ongelma siinä on eng-

lannin kielinen ohjekirja enkä kunnolla ymmärrä jokaista selitystä laitteen toimin-
nasta. Olen yrittänyt Googlettaa suomenkielistä ohjekirjaa AF-1 tai AF-2 laitteelle, 
mutta toistaiseksi tuloksetta. 

    
16.2.2015 Karnevaaliohjelmassa tänään Carros Locos.  Avenida Familia Betancourt y Molina 

kadulle oli rakennettu rata jossa jonkinlainen mäkiauto kisa. Minulla liukeni aikaa 
vasta illalla käydä seuraamassa tapahtumaa. Toinen toistaa erikoisempia autoja oli 
paikalle tuotu. Taskussani oli vain pieni Canonin Power Shot kamera. Kun siinä sa-
lama ei pimeässä riitä kun pariin metriin, niin kuvia ei lähtenyt mukaan. 

    
 17.2.2015 Tänään karnevaalin ohjelmassa "vanhojen autojen ralli" Autot oli Avenida Colónilla 

nähtävillä päivällä, ja illemmalla ne lähtee johonkin suuntaa ajelulle 
    
 18.2.2015 Saardiinin hautajaiset. 
     
 19.2.2015 Teno Altossa. 
 
 Lähtöpaikalla El Palmarissa oli niin voimakasta tuulta, että hetken mietimme koko 

retken toteuttamista, sillä olihan eilen uutisissa varoiteltu voimakkaista tuulista. Sitten 
lähdimme liikkeelle sillä päätöksellä, että palataan takaisin jos tuulee liikaa.  
 

 El Palmarista lähdettyämme saimme vielä ihastella mantelipuiden kukintaa. Huolto-
joukot oli hoitanut hommansa, hienosti, sillä Teno Altoon johtava polku oli huollettu 
hienosti ja ojat raivattu risuista ja roskista.  

 



 Alkumatkasta olimme puuston takia kovilta tuulilta suojassa. Tuulen mukana tuli vain 
hieman vettä ja sellaista vesisumua, joten sadeviittoja tarvitsimme vain n. 15 min. 
Kun puolimatka oli ohitettu, niin siinä vaiheessa oli jo sama että mitä kautta pa-
laamme autolle. 

 
28.2.2015 Win 8. Nyt on lähes viikko opeteltu Win 8 versiota. Ostin sen aikanaan pöytäkonettani 

varten netin kautta, kun sitä myytiin siellä 29,90 euron hintaan. Silloin en sitä kuiten-
kaan voinut asentanut pöytäkoneeseen, koska se on käytössä joka päivä aamusta 
iltaan. 

    Yks päivä päätin kokeilla sitä kannettavassani, ja asensin sen siihen. En ehtinyt 
siihen kunnolla tutustua, kun möin kannettavani pois. Ennen myyntiä poistin siitä win 
8 version ja palautin siihen alkuperäisen win 7 version. 

 
 Viikko sitten aloitin projektin, häirinnyt Web kameroiden toimintaa. Asensin pöytäko-

neen toisen kiintolevyn ja asensin siihen sen win 8 version. Tämä siksi, että kun tuon 
7 versio tuki joskus loppuu, niin onpahan uudempi win versio toisella levyllä valmiina, 
ja minulla aikaa opetella sen toimintaa. 

 
 Asennuksen jälkeen kone kuitenkin ilmoitti että aktivointia ei voi suorittaa, koska se 

on jo asennettu toiseen koneeseen. Kun olin 100% varma että sitä ei ole tällä hetkellä 
asennettuna mihinkään toiseen koneeseen, (olinhan sen itse siitä poistanut) niin sain 
aktivoinnin onnistumaan puhelimen välityksellä. Kun saan vielä asennetuksi kaikki 
tarpeelliset softat, koneen toiminnan jatkuvuus on ohjelmapuolella turvattu. 

 
 
Maaliskuu 2015 
 
2.3.2015 Epäonnen päivä. 9 vuotta hyvin palvellut Ford Galaxy sanoi sopimuksen irti. Ihan 

Belairin nurkalla alkoi jostain konehuoneen puolelta kuulumaan kovaa räminää. Pi-
kaisen pysäytyksen jälkeen huomasin että olin keskellä risteystä ja tietenkin muiden 
tukkona. Ei auttanut muu kun valuttaa autoa taaksepäin hieman syrjään ja jäädä 
odottelemaan ja miettimään seuraavaa siirto. 

 
 Naapurin avustuksella saatiin hinuri tilatuksi ja sitten vaan odottelemaan. Noin tunti 

ja sittenhän se jo tulikin vauhdilla. Galaxy lavalle ja menox. 
 
 Belairin nurkalta päästiin kuitenkin vain n. 150 metriä, kun alkoi hinuri rykiin ja poks. 

Siinä oltiin ja odoteltiin hinurin kanssa hinuria. Liikenne ruuhkaantui ja torvet soi. 
 
 Aikanaan tuli kaksi uutta hinuria. Yksi meidän autoa varten ja yksi sitä hajonnutta 

hinuria varten. Meidän auto siirrettiin suoraan lavalta lavalle pikku hinureiden kesken. 
Siinä tohinassa kolhivat vielä Galaxyn takapuskuria niin että siihen tuli vetokoukun 
kokoinen kolo ja hieman meni vinksalleen. 

 
 Noin kolmen ja puolen tunnin kuluttua olin saanut auton korjauspaikalle, ja vikaselvi-

tyspaperit kuntoon. Kun hinurin mies ei puhunut mitään takapuskurin lommosta niin 
kysyin että mitä sen kanssa tehdään. Hän soitti firmaan ja tiedusteli asiaa. Käskivät 
ottaa kuvan siitä puskurista jotta voivat tutkia vahingon. 

 
 Huomisen päivän aikana odottelen soittoa vahingon suuruudesta ja korjaus suunni-

telmasta. 
 
19.03.2015 Ensin vaihdatettu vetoakseli ja sen jälkeen meni vaihtoon starttimoottori. 
 



 Nyt on remontit teetetty ja retkeilyt jatkukoon. 
 Lämpimiä ilmoja odotellaan...   
 
 
Huhtikuu 2015 
 
1.4.2015 Aprillipäivää viettämässä Batanissa. 
 
2.4.2015 Muuttotalkoissa Mannalla. Tänään ilmeni lisää ongelmia auton kanssa. Muuttotal-

koissa huomasin että autotallin lattialle tippui nestettä moottorin jäähdytysjärjestel-
mästä. 

 
3.4.2015 Sain Eskolta FIATin käyttööni, sillä jouduin viemään FORDin jälleen korjattavaksi. 

Samalla teetin huollon, sekä pyysin korjaamaan jo jonkin aikaa epäkunnossa olleen 
ilmastointilaitteen. 

 
9.4.2015 Batanissa jälleen seurailemassa kevään edistymistä. Kyselin paikallisilta kovasti kuk-

kivien puiden nimiä, ja sain vastauksen, blanco es ciruela y rojo es durznero. Tiedus-
telin että onko duraznero sama kun melocoton. Ei kuulemma ole, vaan on sama kun 
aprikoosi (näin minä olin asian ymmärtävinään). Pitää käydä kevään aikana Bata-
nissa niin monesti että näkee mitä niihin puihin tulee. 

 
13.4.2015 Tänään harjoittelin Batanissa tunnistuskuvien ottamista. Pitää opetella ottamaan sel-

laisia kuvia kasveista joista kasvin voi jälkeen päin kotona tunnistaa tunnistaa. Tä-
nään oli vuorossa Batanissa kasvavia unikkoja. 

 
15.04.2015 Teno Altossa. Näillä näkymin viimeinen retkikalenterin mukainen retki keväisen Te-

neriffan maastoon.  
 
 Nyt alkaa kaikkien puiden (luumu, persikka, aprikoosi, omena) jne. seuraaminen. Kai-

kissa puissa on niin saman näköiset kukinnot, ja hieman samansävyisiä värejä, että 
en vieläkään ole 100% varma niistä. Ainoastaan kierros maastopoluilla parin viikon 
välein antaa lisäselvitystä lajitunnistukseen. 

 
 Oikein hyvää kesää!  
    
26.04.2015 Kohta kuukausi ilman autoa. Onneksi oli Eskon auto käytössä, joten päästiin teke-

mään viimeiset kaksi ennakkoon varattua retkeä. 
 
 Osia on odoteltu ja kun auto on korjaamolla ollut, niin samalla olen korjauttanut sel-

laisia pikkuvikoja joiden takia en ole joutanut autoa talvelle korjattavaksi viemään. 
 
 Unikoiden tunnistus harjoitus on edelleen menossa. Tänään Roque Chicolla käytiin 

tarkastamassa kätkö ja samalla tutkimme unikoita. Ajankohtaisissa kuvissa on kysy-
mysmerkki nimen perässä, sillä en ole 100% varma nimestä. 

 
 Maanantaina scootterin eturenkaan vaihto. (katsastusmiehen kehotus). Kyllä jo alka-

valla viikolla odottelen autoakin huollosta.  
 
 Sitten on vielä jossain välissä takapuskurin korjautus. Sen rikkoi Gruas Juanele vie-

dessään autoa vetoakseliremonttiin. Kuukauteen ei ole ollut mahdollisuutta sitä taka-
puskuria korjauttaa, kun on auto odotellut osia FORD:in korjaamolla.  

 



 Gruas Juanele ei ole ottanut mitään yhteyttä asian tiimoilta. Minä olen sinne laittanut 
sähköpostia useaan otteeseen, mutta ne ei taida mennä perille, sillä mitään ei ole 
kuulunut.  

 
    Hinurin kuskikin yritti livahtaa mitään sanomatta. Minun piti itse asiaa tiedustella, 

jolloin hän palasi takaisin ottamaan valokuvaa puskurista.  
 
28.04.2015 Auto ja scootteri kotona taas. Ilmastoinissa vielä jotain vuotoa, joten sitä pitää kerran 

vielä tarkastaa ja tutkia. 
 
 
Toukokuu 2015 
    
1.5.2015 Vappu jota täällä ei juurikaan vietetä. Me kävimme Manulla juomassa munkkikahvit. 
 Google on tehnyt päätöksen jolla se vastaisuudessa pullauttelee hakukriteerien 

paalupaikalta sivut joita ei ole optimoitu  toimimaan mobiililaitteilla ja kännyköillä. 
 
 Se tietää että vapaa-ajanvietto ongelmat on pyyhkäisty kertaheitolle pois tältä ke-

sältä, jos mielii saada sivut syksyyn mennessä sellaiseen kuntoon että pysyy haku-
kriteereissä entisellä paikalla.  

 
 Muutos on sen verran suuri että en tiedä onko se enää päivitys vai kokonaan uu-

sien sivujen teko. Tähän mennessä on pärjännyt yksillä sivuilla, mutta nyt pitää olla 
kahdet sivut. Yhdet normaalikoneita varten ja toiset mobiililaitteille. 

   
3.5.2015 Día de la Cruz ja Día de la Madre. Täällä vietetään äitienpäivää juhlavasti. Ristit ku-

kitetaan, koristellaan, ja ilotulitteita ammutaan. 
    Kävin hieman katselemassa noita ristien kukituksia ja kulkuetta. Realejosin suu-

ren ilotulituksen jätin jälleen väliin. Se alkaa niin myöhään ja kestää kauan, joten en 
viitsinyt lähtä scootterilla pimeään ajeleen ruuhkaisille teille. 

    Käytin senkin ajan kotisivujen päivityksen suunnittelun. Siinä vierähti monta tun-
tia. Nyt alkaa olla uudelleen aika harkita mainosten hyväksyminen sivuille. 

   
7.5.2015 Kotisivun muutostyö on alulla. Etusivun suunnitelma on saatu sellaiseen kokeiluvai-

heeseen, että mobiililaitteille (kännykkä) tarkoitettu sivu avautuu erinäköisenä kun 
pöytäkoneelle tarkoitettu sivu. 

 
 Sivut tehdään kokonaan uudelle ohjelmalla, joten myös kaikki entiset sivustot joutuu 

päivitykseen. 
 
 Kaikkien sivujen päivitys on niin suuri projekti, että sivusto tulee samalla kokemaan 

aika kovan siistimisen eli monia sivuja tulen poistamaan. INT2000 palvelimen kävi-
jätilasto kertoo mitä sivuja on katseltu ja mitkä on lähes turhia. 

   
12.05.2015 Kotisivu projekti etenee hitaasti. Muutamat sivut on jo läpäissyt Googlen mobiililaite-

soveltuvuustestin ja ne on  siirretty palvelimelle. Samalla olen poistanut palvelimelta 
paljon sivuja jotka ei vielä läpäise testiä, jotta siellä olisi mahdollisimman vähän si-
vuja jotka ei testiä läpäise. Tällä yritän pysyä Googlen hakupalvelussa mahdollisim-
man lähellä "paalupaikkaa". 

   
13.05.2015 Päiväkävelyllä Bollullo - Playa Ancon - Santa Ursula - Puerto. 
 
 Ajankohtaiset kuvat (13.05.2015) em. reitiltä. Paluumatkalla Botanicon puutarhan 

kulmalla oli Telefonican asentajia tekemässä valokuitukaapelin jatkoksia. Kyllä oli 



ohuita kuituja, ja laitteen liitoksen tekoon sen mukaisia. Kaapelit tukevassa laati-
kossa ja liitokset jonkinlaisessa tiiviissä kotelossa. 

   
21.5.2015 Eilen Telefonican asentajat vetivät käytävään 300MB valokuitukaapelia. Aika näyt-

tää millaisella hinnalla se yhteys on saatavilla, kunhan koko kaupunkiin on kuitu 
saatu vedetyksi. 

 
 Tänään kaikki kalusto kotona. Auton ilmastointi toimii. Takapuskuri vielä kunnosta-

matta, mutta odotellaan vielä rauhassa Gruas Juanesin ilmoitusta korjauksesta. 
 
 Lauantaina lähdetään katselemaan miten Tajinastet kukkii Teiden maisemissa. 
 
 Kotisivu projekti alkaa olla loppusuoralla, mutta toimintahäiriöitä vielä varmaan 

esiintyy. 
    Monia sivuja on poistettu ja toisia taas yhdistetty. Suomalaiset yrittäjät on laitettu 

yhteen ja samaan sivuun. Aika näyttää että tuleeko tuo olemaan sivuston lopullinen 
versio. 

   
23.5.2015 Päiväkirjojen kanssa on ongelmia Googlen takia. En tunnu saavan niitä silleen 

muokatuksi että ne scaalautuu mobillin laitteen näyttöön siten kun Google vaatii. 
Ehkä tulen muuttamaan ne kaikki pdf muotoon ja likittämään sitten ne kaikki yhdelle 
sivulle. 

   
28.5.2015 Nyt en tiedä mitä tapahtuu, mutta entinen linja-autoasema on kiedottu suurilla kan-

gas-kuvilla. Onko tämä uusi "pintaremontti" :) vai peitelläänkö tällä vaan rumaa ra-
kennusta. 

 
 Vuoden 2009 lopulla bussit siirtyi yläkadulle, joten siitä on vasta 6 vuotta kulunut. 

Sen aikaa ollaan uutta bussiasemaa odoteltu. Tarkoittaneeko tämä rakennuksen 
piilottaminen sitä että nyt saadaan odotella toiset 6 vuotta. 

 
 
 Kesäkuu 2015 
 
1.6.2015 Batanissa. Käytiin hakemassa lisäselvitystä keväällä epäselväksi jääneeseen asi-

aan. Batanin hedelmäpuut. Niiden nimet ja hedelmät mitä niihin kasvaa. Paikalliset 
kertoilivat puille nimiksi useita eri vaihtoehtoja. Me kävimme tänään tutkimassa, että 
mitä niissä puissa tällä hetkellä kasvaa. No niissä oli luumuja ja päärynöitä. pari 
puuta jäi vielä selvittämättä. Vaihtoehtoja olisi kuulemme persikka ja aprikoosi. Se-
kin asia saadaan kevään aikana selville.  

 
6.6.2015 "Teidellä". Olimme Cañadasin alueella kuvailemassa Kuningatarneidonkielten ku-

kintaa.Teimme alueella "perinteisen" 10km:n Tajinaste retken." Kukintojen määrä 
vaihtelee vuosittain, ja tänä vuona oli se vuosi että kukintoja oli vähän. Edellisvuo-
den kukintoja oli runsaasti. Ehkä ensi vuonna on taas odotettavissa kukintoja run-
saammin.Teidenpilviretamat oli erittäin heikosti kukassa, joten suurin osa pensaista 
oli aivan kukattomia, ja vihreitä.   

 
11.6.2015 El Día de las Alfombras - La Orotava. Katselemassa ja kuvailemassa hiekkaku-

viota, ja kukkamattoja. Kuvaukseen käytin järkkäriä ja Lumia 1020 puhelimen ka-
meraa. Hiekkamatot on kuvattu Lumialla. iltapäivällä väkeä alkoi ilmestymään ka-
duille ihan tungokseen saakka joten poistuin ja seurasin kulkueen käyntiä torilla 
Live-cameran kautta.Kulkue viipyi "hiekkamatolla" hieman reilun puoli tuntia. Kulku-
een poistuttua torin valtasi lapset ja sotkivat kaikki kuviot. Kaikki tuo viikkojen 



hiekkatyö, vain puolen tunnin tähden.  25.6.2015Kotisivuprojekti jatkuu näillä näky-
min koko kesän. Mitä enemmän noita Googlen uusia ohjeita tutkii, niin sitä seka-
vammilta ne vaikuttaa. Sivu kerrallaan siinä edetään. Googlen vaatii että sivut pitää 
toimia myös mobiililaitteilla. Kaikkia entisiä sivuja edes uudista, vaan niiden vaati-
man suuren työmäärän takia tulen ne poistamaan monia sivuja.Uudet ja vanhat si-
vut on tehty eri ohjelmilla, joten aluksi joten tyytymään sellaiseen mixta sivustoon, 
jota päivittelen sekä uudella että vanhalla mallilla. Tästä johtuen sivuilla tulee näky-
mään ainakin aluksi kaksi hieman erilaista valikkoa.Nyt me alamme keskitymään 
kesän viettoon ja pari kertaa viikossa jatkuvaan espanjan opiskeluun. Myöhemmin 
käväisemme myös suomessa hieman lomailemassa. 

 
27.6.2015 Kaksi päivää tiiviisti tietokoneen vieressä. Pari sivusto-ongelmaa on saatu ratkais-

tuksi. WebCam sivu ja päiväkirjat. WebCan vaati ohjelman vaihtamisen. Nyt on käy-
tössä WebcamXp ohjelma. Se sallii kahden kameran käytön, mutta ei juurikaan salli 
kuvasa olevien mainosten poistamista. Testaan sitä jonkin aikaa ja sitten päätän 
että hankinko ohjelmasta maksullisen version. Päiväkirjojen vanhat versiot on muu-
tettu pdf tiedostoiksi ja ne on siirretty päiväkirjojen arkistoon. 

 
29.6.2015 Kotisivupäivityksen olen saanut siihen vaiheeseen, että vanhalla ohjelmalla hoidet-

taviksi jää ainoastaan tiedustelu, varaus ja palaute sivut. Ne aukeaa kaikki uuteen 
selainikkunaan ilman valikkoa, joten voin luopua entisestä valikosta kohta koko-
naan. Hienosäätöä ja jonkinlaista uudistusta sivuilla tulee vieläkin jatkumaan syk-
syyn saakka. Se tietää että toimintahäiriöitä joskus vielä esiintyy. 

 
 Viikola kävimme scootteriajelulla El Sauzalissa. Kohteena oli Parque Los Lavade-

ros. Puiston kahvila oli suljettu, jotan kävimme kahvilla Matazan kauppahallilla. 
Siellä saimme seurata todellista asiakaspalvelua. Emme ole missään Puerton baa-
rissa nähneet vastaavaa. 

 
 San Telmossa oli viikonlopun aikana “bileet”. Rantaremontti alkaa olla jo siinä vai-

heessa, että vain pieni alue on enään tekemättä. Odotan että kun palamme suo-
mesta, niin se olis viimeinkin valmis. Työmaataulun mukaan remontti alkoi helmi-
kuussa 2014 ja työn kesto 14 kk. Eihän se ole myöhässä vielä  kun pari kuukautta, 
joten tarkoitta Puertossa, että valmistuu ajallaan.  

 
30.6.2015 Sääsivu on saatu pois vanhasta valikosta. Sivun lopullinen säätö vie vielä aikaa. 

Yksi vanha sivu  (ostoskori) on vielä siirtämättä. Ainakin yksi lisäsivu tulee mukaan. 
Sivujen lisääminen jälkikäteen on  niin suuritöinen juttu että pitää tarkkaan harkita 
milloin sivuntarve on todellinen. Nykyisille sivuille  mahtuu paljon asiaa, kun ne tark-
kaan suunnittelee.. 

 
 
Heinäkuu 2015 
   
1.7.15 Nyt on taas “huoleton” olo, sillä eilen oli veronmaksupäivä. Koko vuoden 2014 verot 

maksettu, joten taas saa olla kokonaisen vuoden ettei tarvitse veroja miettiä. 
 
 Matka suomeen lähestyy. Viikon päästä pitää jo alkaa miettimään että mitä sitä ote-

taan mukaan. 
 
5.7.15 Kotisivujen muutostyön ääressä on taas vierähtänyt muutamia iltoja ja tunteja. Uusi 

kotisivuohjelma sitoo mobiilisivun jotenkin pääsivuun, eli vanhojen ja uusien sivujen 
yhdistäminen ei tunnu helposti onnistuvan.  

 



 Oli aika lähtä hiemen tuulettuun, eli pieni scootteriajelu oli paikallaan. Suuntasimme 
San Pedroon, jossa yksi kuittaamaton kätkö. San Pedron baarissa kahvi ja oikein 
hyvä "sandwick San Pedro". Kahvitauon jälkeen aurinko minikin pilveen joten hihat-
tomissa paidoissa ei pitemmälle lähdetty joten palasimme LIDL:in kautta puertoon. 
Pari suunniteltua kätköä jäi seuraavaan kertaan. 

 
6.7.15 Vaateostoksilla La Villassa. Suomen matka häämöttää, joten kävimme täydentä-

mässä vaatevarastoja sellaisilla vaatteilla joita suomessa tarvitaan. 
 
12.7.15 Auto jo laitettu “lomakuntoon”. Viety talliin ja akun kengät irroitettu. Huomena on 

kaivettava laukut esille ja mietittävä että millä varustuksella tiistaiaamuna lähde-
tään. 

 
13.7.15 Tänä iltana sulkeutuu tietsikkani, ja se on sitten kiinni liki neljä viikkoa. Se tarkoittaa 

että kovastikin toimintahäiriöistä kärsinyt livecam sivusto ei toimi.  
 
 Nyt on Googlella aikaa rauhassa indexsoida sivuja, sillä niihin ei mitään suuria 

muutoksia enään ole suunnitelmissa. 
 
 Suomessa lomailemassa 14.7. - 7.8. 
 
 
Elokuu 2015 
 

Suomessa lomailemassa 14.7. - 7.8. 
 
8.8.15 Kolme ja puoli viikkoa meni ripeästi. Säät oli hiemen pilvisiä ja sateisia. Meidän tuu-

rilla onnistuimme jotenkin kierteleen niitä pahimpia sadepaikkoja. Espoossa muu-
tama päivä ja sitten Rovanielelle lasten lapsia “hoitamaan”, kun vanhemmat vietti-
vät hiemen kesälomaa. Ensin Qustoc ja sitten Budapestissä muutama päivä. 

 
 Eilen saavuimme myöhään illalla Barcelonan kautta Teneriffalle. Barcelonan kenttä-

palvelut oli tällä kertaa huonoimmat mitä meidän pomppulentojen aikana on ollut. 
Ensin odottelimme lentokoneessa kenttäbussia 15-20 min. En tiedä mistä se johtui. 
Kenttähenkilökunnasta vai siitä että Norwegianin lento oli 20 min etuajassa. 

 
 Vuelingin lennolla Barcelonasta Teneriffalle oli kylläkin aivan uuden tunhtuinen 

kone jossa jalkatilaa niin runsaasti että en ole koskaan aikaisemmin niin väljästi 
matkustanut. Tulolento oli loppumatkasta hiemen pomppuinen ja laskeutuminen 
TFN kentälle vallitsevan sumun takia hieman pomppuinen, mutta onnistunut. 

 
9.8.15 San Telmon remontti näyttää olevan valmis. Kaikki rakennuksen aikaiset verkot ja 

aidat on poistettu. Näköalatasanteen vanha ja ruostunut aita on myös uusittu. Sa-
malla katosi aidan vaijereissa olleet “rakkauslukot” 

 
15.8.15 Muutama päivä (3-4) on ollut sisäpalvelusta. On nimitääin sadellut päivittäin vettä. 

Uutiset puhuivat kesämyrskystä jota ei täällä ole kuulemma ollut aikoihin. Ukkosta 
ja salamaointia. Yhden yön aikana jopa 3000 salamaa ovat rekisteröineet. 

 
 Eilen sateet alkoi jo hieman hellittää, joten tänään suuntasimme Chinamada - Las 

Carboneras alueelle pienelle patikkaretkelle. 
 



20.8.15 Tänään vähän testailin, että miten luetettavaa tietoa kuljetusta reitistä kertoo känny-
kässä toimiva Sport Tracker. Vastassa Garminin GPS navikaattori ja Polarin syke-
mittari. 

 
 Matkana oli Puertosta San Pedroon ja takasin. Spor Tarckerin ilmoittama matka 

14,6 km ja Garminin GPS:n ilmoittama matka 14,3 joten matkoissa ei juurikaan heit-
toa, kun kyseessä on noinkin pitkä matka. 

 
 Suurin ero on kalorien kulutusta seuraavalle. Polar ilmoitti 1278 kcal ja Sport 

Tracker ilmoittama lukema olisi 777 kcal. Ei ole mitään tietoa siitä, että millä tavalla 
kännykän ohjelma kulutuksen laskee, sillä kun ei ole syketietoa. 

 
 Reitinpiirrossa molemmat tekee sen riittävän tarkasti, vaikka Sport Trackerissa sig-

naalin vastaanotto herkemmin heittelee ja se aiheuttaa piirretyyn jälkeen pieniä eri-
suuntaista hypähtelyä. En tiedä johtuuko ohjelmasta vai kännykän paikkannus tie-
don tarkuudesta. 

 
21.8.15 Lisää kokemuksia Sport Tracker ohjelmasta. Olen tullut siihen tulokseen, että ohjel-

man alkuvalikolla valikolla on vaikutusta siihen että miten ohjelma kulutetut kalorit 
laskee.  

 
 Tänään valitsin lajiksi patikointi. 4 km (1t 40 min.) patikointi kulutti ohjelman mukaan 

kaloreita (785kcal) eli enemmän kun eilinen 14 km reipasvauhtinen kävely. 
 
 Eri ihmiset kuluttaa samassa vauhdissa kaloreita eritavalla, joten em. tilastillinen 

"keskiarvokulutus" ja niistä lopullisen kulutuksen laskeminen ei voi pitää paik-
kaansa. 

 
23.8.15 Arenas Negras. Retkiryhmän sunnuntain viettoa. Ajoimme Los Llanokseen ja sieltä 

käsin kiersimme Montaña Chinyeron. Reitille pituutta n. 13 km. Samalla kävin kuit-
taamassa yhden kätkön jonko olin aikaisemmilla kerroilla jättänyt väliin. Nyt siihen 
oli riittävästi aikaa. 

 
27.8.15 Extempore retki Esperanzaan. Päätimme asiasta illalla ja soitimme Timpalle, että 

saadaanko hakea huomenna aamulla Pepe ja viedä se metsään nuuskimaan uusia 
tuoksuja. 

 Esperanzassa kiersimme Pepelle jo entuudestaan tutun n. 8 km mittaisen reitin. 
 
30.8.15 Tutkimusretki Afurin maisemiin. Päivän kierros oli Afur - Taganana - Afur. Pituutta 

reitillä n. 12 km ja korkeuseroa n. 600M Reitin kiertäminen onnistuu hyväkuntoiselta 
ja varmajalkaiselta. Tänään lämpötila oli +30 astetta joten kiertäminen oli hieman 
lämmintä tänään. Juomista varattiin 4 litraa ja se riitti tänään. 

 
 
Syyskuu 2015 
 
 Syyskuun ensimmäinen viikko on kulunut lämpimässä säässä. Mittari on näyttänyt 

koko viikon 28-30 asteen lämpötiloja. 
 
 Aika on kulunut puutarhahommissa, pientä remonttia tehdessä, ja jatkaessa ikui-

selta tuntuvaa taistelua Googlen kanssa kotisivuvaatimuksien kanssa. Lisäksi on 
pitänyt yrittää jatkaa myös espanjan opiskelua. 

 



 Google väittää edelleen että mobiilisivujeni teksti on liian pientä luettavaksi. Minun 
kännykkäni näyttää aivan toista. Tuntuu vaan jatkuvat tämä sivujen korjailu. Mitäpä 
sitä eläkeläisellä muuta kun aikaa. :)  

 
20.9.15 Odottelua ... 
 
 Keväällä hajonneen vetoakselin jälkiseurauksena hajonneen takapuskurin korjaus 

on vieläkin tekemättä. Vakuutusyhtiö on asian käsitellyt, ja korjaamolla on uusi osa 
tilattu. Tilauksen aikaan ilmoitettiin että toimitus on jotain 3 viikkoa. Nyt se 3 viikkoa 
on kulunut mutta osasta ei ole kuulunut mitään. 

 
 Saattaa tulle hieman tiivis viikko. Ensin pitää saada puskuri ja sitten vielä sen 

vaihto. Viimeistään perjantaina pitää katsastaa auto. Kaikki nämä pitää saada alka-
valla viikolla järjestettyä, sillä sunnuntai-iltana on lähtö Teiden alueelle seuraamaan 
kuunpimennystä. 

 

28.9.15 Kyllä nyt huomasi että 18-200mm zoom objektiivi on pieni kuun kuvaukseen. Tähti-
taivasta objektiivillä kyllä jotenkin kuvailee. 

 Viimeöinen retki ylös oli käymisen arvoinen, vaikka kuvausolosuhteet oli hieman 
hankalat. Eniten asiaa hankaloitti se, että kuu oli niin korkealla että kamera piti 
kääntää jalustassa lähes pystyyn. Se hankaloitti tähtäämistä ja tarkentamista. Ka-
meran jalusta säätörajat pisti myös hieman hanttiin. Kokeiltiin myös kuvata maassa 
selällään maaten, mutta se ei onnistunut ollenkaan. 

 Onnistuneimmat kuvat sain Canonin pienellä PowerShot SX280HS kameralla jossa 
20x optinen zoom, ja jalusta. 

 Kun kuu meni varjoon tuli lähes täydellinen pimeys, Lämpötila oli n. 5 astetta joten 
kylmyys vaikutti myös osaltaan kuvauksiin. Kameran käyttäminen pimeässä ja sor-
mikkaat kädessä toi myös hieman lisää vaikeuskerrointa.  

 Kuunpimennyksen näkeminen "livenä" paikan päällä oli kuitenkin hieno tapahtuma. 
"Verikuun" väri näkyi silmin katsottuna hyvin mutta kamerani kenno ei sitä kunnolla 
pysty toistamaan. 

 
Lokakuu 2015 
 
5.10.15 Helteet jatkuu, joten kiipeily vuoristossa ei juuri nyt kovasti houkuta. On kuitenkin 

pari reittiä jotka pitäisi käydä "kellottamassa" tällä, tai seuraavalla viikolla. Sitten on 
vuosia odottanut Tabornon kierto. 

 
7.10.15 Roque Garcian kierto. Polun pohjoismutkassa poikkesimme polulta senverran, että 

kävimme tutkimassa luolat jotka on karttoihin merkitty, ja sijaitsevat Pico Viejolle 
johtavan polun varressa. Luolia kyllä löytyi, mutta niihin pääsy oli kaltereilla estetty. 
Pääsimme vain ristikoiden välistä taskulampun avustuksella hieman kurkistelemaan 
"pimeisiin" luoliin. Ei kauaa luolia tutkittu, vaan aloimme viettämään evästaukoa. 

 
13.10.15 Tänään on viety auto korjattavaksi. Nyt on tarkoitus korjata takapuskuri jonka Gruas 

Juanele särki hinaus tilanteessa. Aikaa  tapahtumasta joka sattui 2.3.2015 on kulu-
nut hieman yli 7 kuukautta. Vuosi on raja jolloin tapahtuma vanhenee ja korvausvel-
vollisuus poistuu. Siihen Gruas Juanele varmaankin pyrki. Onneksi oma 



vakuutusyhtiö hoiti asian ja nyt ollaan tilanteessa, että parin päivän päästä puskurin 
on luvattu olevan kunnossa. 

 
16.10.15 Lähes tunnilleen 7kk. ja 14 pv. kului siitä kun Gruas Juanele rikkoi autoni takapus-

kurin, ennen kun se saatiin kuntoon. entistä ei korjattu, vaan vaihtoivat kokonaan 
uuden puskurin. 

 
 Kotisivujen päivitystyö on taas uudessa vaiheessa. Nyt olen alkanut laskelmoimaan 

jonkinlaista mainostilan myyntiä omilta sivuilla. Googlen mukaan sillä voisi saada 
jopa pari sataa kuukaudessa, joten sillä summalla voisin vastaisuudessa kustantaa 
osan vuotuisesta sivujen ylläpito- ja päivityskuluista. Se tietäisi sitä että sivuilta 
poistuisi kaikki muut mainokset. 

 
 En usko oikein sijoitettujen mainosten  rikkovan sivujen kokonaisuutta. Onhan tänä 

päivänä Facebookissa ja monissa Blogeissakin jo mainoksia mukana. Niilläkin on 
tarkoitus kustantaa sivujen ylläpitoa. 

 
21.10.15 Katsastusmiehen vihjailu, "nuo eturenkaan olisi kohta vaihdon tarpeessa", on tä-

nään otettu todesta, joten kun päivän retkisuunnitelma peruuntui, niin läksin aa-
mulla etsimään renkaille vaihtopaikan jossa ne saisi odottaessa vaihdatetuksi. Puo-
len tunnin etsimisen jälkeen löytyi Norauto El Trompon alakerrasta jossa lupasivat 
asian hoitaa. 

 Kysyivät vain että hyvät vai halvat renkaat, ja neuvoivat suorimman tien lähimpään 
kahvilaan. Rengaskoon ollessa 215/55 16 maksoivat halvat renkaat n. 70 €/kpl. Hy-
vistä joutui maksamaan yli 100€ Ajattelin kuitenkin että jos hyvät kestää näillä teillä 
vuodenkin pitempään kun halvat, niin ne on hintansa haukkunut. Nyt on edessä alla 
uudet renkaat.  

 Meidän ajoista suurin osa tapahtuu vuoristoteillä, jotka ovat kapeita, paikka paikoin 
hieman huonokuntoisia. Karkea tien pinta ja mutka mutkan jälkeen kuluttaa eturen-
kaiden ulkosyrjiä kovasti. Nyt kuitenkin odotan että pärjään noilla renkailla seuraa-
vat 3 vuotta. 

 
26.10.15 Guajara.  23.10. Teide sai ohuen lumipeitteen, mutta niistä lumista ei ollut paljoa 

jäljellä, kun kiipesimme eturinnettä Guajaran huipulle. Hieman oli jäätä, varjopai-
koissa "kuuraa" ja lunta, ja pienet lammikot oli saaneet ohuen jääpeitteen. 

 
 Pilvikerros oli alle 2000 metrin joten näkyvyys joka suuntaan oli hyvä. Tiukkoja nou-

suja, hienoja maisemia ja minulle yksi uusi kuitattu Geokätkö. 
 
30.10.15 Sateinen viikko. Vaikka Puerto de la Cruzissa ei ole "kunnolla" satanut, niin saaren 

muissa osissa siitäkin enemmän. Viikon sade ennustukset on muuttuneet sellai-
seen tahtiin että mukana ei pysy. Yritimme toteuttaa viikolla yhden retken, mutta 
emme siinä onnistuneet. 

 Yritimme siirtää retkeä aina päivällä ja seuraten sää ennustuksia. Ne ennustelivat 
sateita sinne mihin olimme suunnitelleet retkeillä. Anagassa jos sataa päivän,  niin 
siellä on odotettava yksi poutapäivä että polut kerkeää hieman kuivahtaa. Tenolla 
kuivatukseen riittänee yksi yö. Kun odottelimme että Batanin polku kuivahtaa niin 
Tenolla satoi, tai päin vastoin. Huomiselle (lauantai) luvattiin joka paikkaan runsaita 
sateita, joten päätimme perua koko retken, koska säät ei meitä nyt todellakaan 
suosi. 

 
 



Marraskuu 2015 
 
4.11.15 Sateen on nyt tältä osin ohi, ja sää on muuttunut aurinkoiseksi. Kovimmat sateet oli 

ollut Anagassa, jossa sademäärä oli ollut yli 160mm neliömetrille. 
 Me saimme tänään kiertää Chinyeron aurinkoisessa ja pilvettömässä säässä. 13 

km. kierros sujui tänään reilussa neljässä ja puolessa tunnissa. 
 
9.11.15 Chamorca I  
 
12.11.15 Esperanza 
 
16.11.15 Arenas Negras. 
 
20.11.15 21.10. vaihdetut eturenkaat renkaan tasapainotettiin tänään kolmannen kerran. Nyt 

ne on kunnossa, eikä ravista ajaessa. Samalla vaihdettiin myös takarenkaat koska 
näytti nekin olevan vaihtokunnossa, vaikka katsastusmies ei niistä mitään mainin-
nut. 

 
22.11.15 Tänään kävimme Chamorcassa kääntymässä. Vettä satoi sen verran että emme 

lähteneet ollenkaan polulle, vaan peruimme sen suosiolla. 
 
30.11.2015 Eilen Movistar lähetti postia jossa ilmoitettiin että  ADSL liittymän hinta nousee vuo-

den alussa 38,02 eurosta 46 euroon.  
 Kun meidän nettiliittymä ja minun Yoigon kännykkäliittymä yhdistetään Movistarin 

liittymään niin minä pärjään siinä. Vastaisuudessa tulen maksamaan vähemmän, 
mitä maksaisin entisen ADSL liittymän hinnan korotuksen jälkeen niistä erillisinä. 

 
 Tänään menin Telefonican liikkeeseen vaihtamaan hidasta ADSL liittymää nope-

aksi mainostettuun 300MB valokuituliittymään. Samaan pakettiin tulee puhelin ja 
kännykkä liittymä, ja muutama TV-kanava. TV kanavista en juurikaan ole kiinnostu-
nut, mutta niitä ei voi sopimuksesta poiskaan jättää. 

 
 Kun uusi tuleva liittymä sisältää lankapuhelinliittymän, ja entisessä liittymässä ei 

sitä ei ollut, niin vaihto ei ollutkaan suit sait juttu. 
 
 Vanha liittymä piti sanoa irti, ja tilalle tehtiin kokonaan uusi liittymä. Nyt saattaa tulla 

1-2 päivän katkos siten että entinen liittymä katkaistaan ennen kun uusi on asen-
nettu. Kuulosti myös hieman siltä että @telefonica.net sähköposti ei ehkä säily. Sen 
näkee aikanaan. 

 
 Kun tieto kännykkäliittymän vaihdosta Yoigolta Movistarille tavoitti Yoigon, niin alkoi 

tulemaan viestiä ja kaikenlaista alennustarjousta. Soittoyrityksiä on tullut päivän ai-
kana jo 5. Eipä tullut tarjouksia aikaisemmin.    

   
 
Joulukuu 2015 
 
1.12.15 Eilen tehty internet-liittymän vaihto sopimus aiheutti se että toiminta alkoi välittö-

mästi. 
 
 Meille ilmoitettiin että pari viikkoa kestää liittymän vaihto, mutta ei sanottu että enti-

nen liittymä lopetetaan heti. 
 



 Nyt on kuitenkin saatu tietoa että asentajilla on töitä jonossa sen verran että emme 
saa liittymää ennen suomen matkaa, ja suomen matkan aikana asentaja ei pääse 
liittymää vaihtamaan. 

 
 Nyt on sitten kotisivujen päivitys nettibaarien varassa. 
 
7.12.15 Tänään sain puhelun Telefonicalta. Ilmoittivat että mekaanikko tulee asentamaan 

valokuitukaapelia torstaina 10.12. klo. 16 Olemme olleet reilun viikon nettipaitsi-
ossa, jolloin olen joutunut käymään Bar Wäinämöisessä kannettavan koneeni 
kanssa tekemässä tärkeimpiä päivityksiä sivuillemme. Sähköpostien luku on onnis-
tunut kännykällä, sillä olen siihen laittanut lukumahdollisuuden retkien tiedustelun ja 
varauksen postilaatikkoon tuleville posteille.  

 
10.12.15 Telefonican asentaja olisi tullut tänään klo. 16:00 kuten oli luvannut. Asennus ei kui-

tenkaan onnistunut, sillä olisi tarvittu avaimen kallarikerroksen huoneeseen, jossa 
sähköpääkeskus sijaitsee. Sinne on avaimet vain "commuunin" teknikolla, ja hä-
nellä sattui olemaan aamuvuoro joten hän ei ollut iltapäivällä paikalla.  

 Asennus jouduttiin siirtämään maanantaiaamulle klo. 9.00 
 
14.12.15 Tänään saatiin netti pelaamaan. Asentaja saapui hieman ennen yhdeksää ja kaikki 

oli valmista puolen päivän aikaan. Nyt on nopeutta molempiin suuntiin riittävästi. 
 
16.12.2015 Suomeen. Espoossa Hannan luona pari päivää. Hieman siirtokuormasimme matka-

laukkuja. Varastosta pakkasimme laukkuun talvivarusteita, ja jätimme sinne kesäi-
set matkustusvaatteet. 

 
18.12.2015 Norwegianin lennolla Helsingistä Rovaniemelle. 
 
19.12.2015 Aamupäivällä autokyydillä Leville, jossa joulun viettoa oman perheemme kesken 

19.12. - 26.12.2015 
 
26.12.2015 Junalla Kolarista Helsinkiin. Juna lähti Kolarista 16:00 Ylitornion paikkeilla veturivika 

pysäytti junan ja odoteltiin uutta vetokalustoa. 
 
 Helsinkiin saavuttiin 1,5 tuntia myöhässä, vaikka Oulussa oltiin myöhässä n. 3 tun-

tia. 
 
30.12.2015 Espoossa sairastelimme kolme päivää pikku kuumetta ja flunssaista oloa. Flunssai-

nen olo oli senverran parantunut että kuume oli jo pois, kun läksimme iltapäivällä 
Norwegianin lennolla klo. 16:00 kotiin Teneriffalle. 

 



Tammikuu 2016 
 
1.1.16 HYVÄÄ UUTTA VUOTTA ! 
 
2.1.16 Tänään olen omin silmin nähnyt että Francon monumentti on todellakin purettu. 

Paikalla on vain hieman betonimurusia, ja yksi rikkinäinen  työrukkanen. Las Rais-
esin maastossa oli tänään todella tunkua, sillä siellä oli kymmenittäin pyöräilijöitä, ja 
juoksijoita. Ehkä oli menossa Uuden vuoden ruokien sulattelu.  

 
8.1.16 Afur - Taganana - Afur  
 
10.1.16 Talavera. 13 km kierros ja samalla molempien omien Geo-kätköjen tarkastus. 
 
12.1.16 Tänään olen varannut nukkumapaikat kahdelle henkilölle Refugion majaan. Maalis-

kuun 29 pv. aion palata kahden vuoden tauon jälkeen taas Teiden rinteille nostatte-
lemaan hieman sykettä. 

 
 Tarkoitus on Hannan kanssa kiivetä 30.3. aikaisin aamulla  Refugiosta Teiden hui-

pulle katselemaan auringonnousua. Silloin on puolikuu (laskeva) joten tähtitavasta-
kin voidaan ehkä jonkin verran tarkkailla ja kuvailla. Nyt toivotaan pilvetöntä säätä, 
jotta päästää auringonnousu kunnolla näkemään.  

 
13.1.16 Chamorcassa I reitillä nauttimassa hienosta retkeilypäivästä.  
 
16.1.16 Roque Garcian kierto.  
 
18.1.16 Batanissa seuraamassa kevään kukintojen edistymistä.  
 
21.1.16 Masca käydään hieman testailureissulla. Tutkitaan että riittääkö vauhti ja nopeus 

Paisaje Lunarin reitin kiertämiseen. Pidimme Lunarin reitin kiertämistä sen verran 
enemmän aikaa vievänä, että päätimme olla menemättä sinne. Sen verran on lyhyt 
tuo valoisa aika tähän aikaan vuodesta.  

 
27.1.16 Mielenkiintoinen havainto El Palmarissa. Osa mantelipuista kukki ja osa kasvatti jo 

manteleita. Ero oli melkoinen sillä suurimmat mantelin kasvut oli jo n. 3 sentin ko-
koisia.  

 
28.1.16 Vuoden 2016 karnevaali käynnistyi tänään lasten karnevaalikuningattaren valin-

nalla. 
 
 
Helmikuu 2016 
 
1.2.16 Chamorcassa. 
 
1. - 14.2. Karvevaalin ja erilaisten oheisohjelmien seurantaa. 
 
16.2.16 Karnevaali on ohi ja seuraava alkaa vasta reilun vuoden kuluttua.  
 
19.2.16 Talvimyrsky riepotellut Kanariansaaria jo kaksi päivää. On satanut, tuullut, meri myl-

lertänyt ja Teidelle tullut kovasti lunta. Teideä en kahteen päivään nähnyt, kun on 
niin pilvistä, mutta uutisissa on näytetty uutiskuvaa Teideltä. Kuvassa on näkynyt 
lunta enemmän mitä minä olen 10 vuoden aikana Teidellä nähnyt. 

 



 Retkirintamalla on hiljaista, ja siitä johtuen kotisivujen päivityksestä vapautuu run-
saasti aikaa, sillä siihen käytetty aika on suoraan verrannollinen tehtyjen retkien 
määrään. Nyt on hieman extra-aikaa keskittyä opiskelun ja omien harrastusten pa-
riin. 

 
20.2.16 Vesisade on lakannut. Sadetta kesti n. 5 päivää. Välillä satoi ja sitten oli pientä tau-

koa. Vähän ajan kuluttua satoi taas. Nyt on aurinko näyttäytynyt ja lämpötilat nousi 
heti yli 20 asteen 

 
24.2.16 Teno Altossa. Odotimme että nähtäisiin luminen Teiden Tenon suunnasta, mutta 

toisin kävi. Pilvet tuli ja peitti näkyvyyden ennen kun saavuimme parhaalle näköala-
paikalle, Baracanin viereen. 

 
26.2.16 Chamorcassa. Kun Teidellä tehdään lumitöitä, niin Chamorcassa istutetaan peru-

naa. 
 
 Kun me lähdimme polulle, niin samaa mtkaa meidän kanssa lähti viiden hengen 

ryhmä, joilla oli kantamuksinaan vesiputkia, työkaluja ja kasseittain jotain kantamuk-
sia. Olivat menossa korjailemaan tuhoutuneita kastelujäörjestelmiä. 

 
29.2.16 Karkauspäivän retki suuntautui Arenas Negrasin alueelle. Kiersimme Chinyeron 

Los Llanoksesta käsin.  
 Alkumatka tuulista ja pilvistä. Hieman ennen kun kiipesimme Chinyeron taakse tai-

vas selkeni ja saimme Teiden ja muutkin lähistön maisemat näkyviin.  
 
 
Maaliskuu 2016  
 
1.3.16 Espanjan opiskelut jatkuu. Tällä viikolla vuorossa ir päätteiset kenkäverbit ja preteri-

tin epäsäännölliset muodot.  
 
3.3.16 Ostosmatkalla Chio:ssa. Käytiin herkkukaupasta ostamassa erimakuisia hilloja ja 

"Mojo" kasteikkeita. Päästiin myös ajeleen osan matkasta uutta moottoritietä.  
 
10.3.16 Chamorca I kierros. 10 km ja Chamorca - Cruz de Draguillo - Mtna. Tafada - Faro 

de Anaga - Roque Bermejo - Chamorca. Chamorcasta noustaan ylös Cruz de Dra-
quilloon. Siitä käännytään Mtna. Tafadan suuntaan. Matkalla on Draguilon ja Las 
Palmas de Anagan näköalapaikat joita ei voi pysähtymättä ohittaa. Paluumatka 
Chamorcaan pitkin Barranco de Roque Bermejoa.  

 
13.3.16 Santa Cruzissa moikkaamassa kaveria joka oli laivaristeilyllä. Lähtenyt Brasiliasta 

ja menossa Italiaan. Santassa 8 tunnin pysähdys joten maissaoloaikaa oli hyvin. 
Ehdittiin tutkailla Santan ympäristöä, satamaa ja siellä olevia muita laivoja ja “öljy-
poraus lauttaoja” jotka näyttää ruostuvan paikalleen satamaa rumentamaan. Lumiti-
lanne Teidellä vaikutta sen verran runsaalta, että Maaliskuun lopulle suunniteltu 
Teiden yöretki jää nyt tekemättä, ja se siirretään Hannan seuraavaan lomaan.  

 
25.3-3.4 Hannan loma. Teiden retki jouduttiin tällä kertaa perumaan, mutta päätimme yrittää 

syksyllä uudelleen. Tilalle teimme teimme pari matkaa Los Christianokseen ja yh-
den Chamorcan reissun. Hanna palasi suomeen 3.4. joten nyt on alkaa viettämään 
kesää ja valmistautumaan suomen matkaan. Nyt sitten odotellaan kesää ja yrite-
tään keskittyä entistä tiukemmin opiskeluun... 

 
 



Huhti, touko, kesä ja heinäkuu suomessa. 
 
 
Elokuu 2016 
 
4.8.16 Kahden kuukauden loma suomessa vietetty. Sivupäivityksetä olen tarkoituksella pi-

tänyt “lomaa” Huhtikuusta lähtien.  
 
 Nyt olen miettimässä uusia suunnitelmia sivujeni ja retkeilyn suhteen.  
 
 Lumitilanne peruutti keväisen Teiden yöretken joten se on uudelleen suunnitelmissa 

marraskuulle 
 
11.8.16 Kun on käyttänyt liki 15 vuotta Eudora nimistä 98 Windowsin aikaista sähköpostioh-

jelmaa, niin vaihto uudempaan ei käynyt käden käänteessä. Nykyinen versio 7 ei 
suostu lähettämään posteja koska koneessani oleva Freedome niminen ohjelma 
estää sen. Ongelma oli kierrettävissä siten että otti Freedomen suojauksen pois 
päältä. Odotti minuutin ja lähetti sitten postit. Viestien lähetyksen jälkeen suojaus 
tuli laittaa uudelleen päälle. Liian monimutkaista. Tunderbird viestit suostuu lähettä-
mään, mutta ongelma oli Eudorassa olevat kymmenet sähköpostiosoitteet. Eu-
dorasta ei löytynyt export valikkoa jolla osoitteet olisi saanut tallennetuksi johonkin 
sopivaan paikkaan ja muotoon josta ne olisi voinut viedä Thunderbir ohjelmaan. Pa-
rin tunnin ja useiden yritysten jälkeen apu löytyi liki 10 vuotta ulkopuolisella tallen-
nuslevyllä jemmassa olleesta toisesta Eudora versiosta (OSE). Se on saman tapai-
nen Thunderbird ohjelman kanssa. Asensin sen koneelleni ja se kopioi asennuksen 
aikana entisestä Eudora versiosta yhteystiedot omaan hakemistoonsa. OSE versi-
osta taas löytyi export ohjelma jolla sain osoitteet tallennettua sellaiseen muotoon 
että ne pystyi heittämällä viemään Thunderbir ohjelmaan. Kylä vanhojen ohjelmien 
säilyttämisellä on tarkoitus. Sitä voi joskus tarvita.... 

 
13.8.16 Tänään aloitettiin perinteiset lauantain kirpputorikierrokset. Kovin vähän oli myyjiä ja 

muutenkin oli melko hiljaista. Yläkerran baarikin oli vielä kesälomalla. Paluumatkan 
teimme normaalisti kaupungin kautta. Anatolia oli saanut kesän aikana pintaansa 
uutta maalia. Suomivärit oli hyvin edustettuna, mutta punaiset markiisit sotkivat hie-
man kokonaisuutta. Kierros loppui perinteisesti Charcon lottokioskille. Sieltä viikon 
lotot. 

 
18.8.16 Gallinerossa suunniteltiin uuden omistajan kanssa tulevia kunnostuksia ja pieniä 

korjauksia. Gallinero on viimeistä päivää auki 28.8, ja syyskuun alusta tilat siirtyy 
Jormalle. Syyskuu on varattu uudistuksille ja baari on tarkoitus saada auki lokakuun 
alussa.  

 
24.8.16 Bollullossa aamukävelyllä, eka kertaa suomiloman jälkeen. Menomatkalla kier-

simme yläkaupungin kautta sillä halusimme käydä kurkkaamassa uutta ravintolaa, 
joka on avattu Bonanza hotellin viereen. Sitä mainostivat Titos Bodequitan omilla 
sivuilla silleen että siitä sai sellaisen käsityksen että se olisi saman yrittäjän ravin-
tola. Titos Bodequitahan on yksi lähialueen parhaista ravintoloista.   

 
25.8.16 San Pedrossa “aamukävelyllä”. Kävimme tutkimassa joko keväiset polkuremontit on 

tehty. Polut oli avoinna. Rannassa olevalle tykkilinnakkeelle ei päässyt, sillä se 
polku on edelleen suljettu. En tiedä että onko siellä remontti, vai onko se muuten 
vaan suljettu huonon kunnon, tai romahtamisvaaran takia.  

 
 



 
Syyskuu 2016 
 
2.9.2016 Remonttitarvikkeiden hankintaa. Huomenna alkaa entisessä Gallinerossa pöytien ja 

muiden puupintojen “kunnostus”.  
 
9.7.2016 Viikko vierähtänyt maalaushommissa. Kun vanhaa kunnostaa ja maalaa niin työtä’ 

on kaksinkertaisesti, verrattuna uuden maalaamiseen.  
 
13.9.2016 Tänään tuli aamu-uutisissa sellainen sääennuste että otimme ohjelmaan pöytien 

lakkauksen, sillä ne on hiottuina kattoterassilla. Töitä baarissa riittää vielä muuta-
maksia päiväksi ja sitten on jotain kunnostettavaa ulkotilassa.  

 
15.9.2016 Eilen kesken kuvailusession Canon 450 D kamera sanoi sopimuksen irti. Näyttöön 

tuli ilmoitus Err 99. Minun kamerassani se tarkoittaa suljin vikaa. Peiliä varovasti 
nostamalla näkee että yksi sulkimen verho on vääntynyt ja se jumittelee. Tois-
taiseksi se kuvaa mutta valotus on mitä sattuu, tai kuvaa vain puoli ruutua. Netin 
mukaan sulkimen korjaaminen maksaa enemmän kun uusi runko. Nyt on tyytymi-
nen taskuun mahtuvaan PowerShot SX220 HS kameraan.  

 
22.9.2016 Baari remontit lähenee loppua. Tänää pääsin laittamaan työtason baarin puolelle, 

kun putkimies kävi eilen siirtämässä pesukoneet oikeille paikoille. Ensi viikolla jää 
uuden lukon etsiminen naisten/inva WC:n oveen, ja hieman ulkolaatoituksen korjai-
lua.  

 
25.9.2016 Baarirempasta “vapaapäivä.” Eilen  suursiivousta ja viimeisten juttujen korjausta 

sisä tiloissa. Ulkoalueella tekemistä vielä riittää. On muutamia halenneita laattoja ja 
ulkovaloja jotka kaipaa hieman kunnostamista.  

 
 
 
30.9.2016 Tänään työkalujen kotiutuspäivä. Kuukausi kului re-

montin merkeissä. Paljon maalattiin, mutta enem-
män korjattiin ja kunnostettiin paikkoja, jotka aiko-
jen saatossa oli lakannut toimimasta, tai menneet 
kokonaan rikki. Vaihdettiin lukkoja, valoja, lamp-
puja, hiottiin ja lakattiin pöydät ja tiski. Rakennettiin 
uutta ja lisättiin työtaso. Pestiin toldot, niin ja tä-
nään vielä viimeisenä kaiuttimen johdon kosketukset korjasin, joten musiikki taas 
pelittää. ym. ym. Paljon tehtiin. Baari avaa ovensa huomenna 1.10.2016  

 
 
Lokakuu 2016 
 
5.10.2016 2006 Galaxyyn suomessa asennettu "vetokoukku" on nyt poistettu Aikanaan asen-

sin sen torjumaan canariosojen törmäilevää taskuparkkeerausta. Nyt se on menet-
tänyt merkityksensä, kun pysäköintiruudut on piirretty viistoon, ja toiseksi minulla on 
tallipaikka Silviassa. Olen poistanut irrotettavan koukun jo vuosia sitten. Vain kou-
kun kiinnityskorvakkeet on ollut näkyvissä, ja niihin innokas katsastaja kiinnitti huo-
mionsa. Nyt olen kulmahiomakoneella leikannut korvakkeet pois. 

 
7.10.2016 Nyt kun ovat huomanneet että auto on läpäissyt katsastuksen aikaisemmin joka 

kerta, vaikka vetokoukun kiinnikkeet on ollut näkyvilla, niin ovat ottaneet elämän 
tehtäväksi poistattaa kaikki osat jotka liittyy jotenkin vetokoukkuun. Ei auttanut että 



koulun kiinnityskorvakkeet poistettiin, vaan vaativat myös muidenkin osien poista-
mista, eli ei vieläkään leimaa rekisterilappuun.  

 
9.10.2016 Tänään olen poistanut kaikki vetokoukun osat, ja huomenna on jälleen “näytön-

paikka”  
 
10.10.2016 Kaikilla asioilla on vissiin opettava tarkoitus. Nyt tiedän, että miten Ford Galaxyn ta-

kapuiskuri irrotetaan, poistetaan vetokoukku kaikkineen osineen ja laitetaan puskuri 
takaisin. Kaikki puolessa tunnissa. 

 
 Kiva kun tietää oppineensa jotain uutta, mutta tietää myös sen, että tätä uutta taitoa 

ei tule ikinä enää tarvitsemaan.  
 
17.10.2016 INT2000 palvelimella tehty PHP päivitys on aiheuttanut se että vieraskirjassa näkyy 

kummallisia merkkejä ö ja ä kirjainten paikalla. Minä kun en ole mikään PHP osaaja 
niin en osaa ratkaista ongelmaa, ja vieraskirjan tekijä on aikapäivää sitten lopetta-
nut ohjelman tukemisen. Tämä ongelman kanssa tulee vain pärjätä. 

 
20.10.2016 Aikaisemmin aina johonkin tyssännyt Tabornon kierto toteutui tänään. Reitti suunni-

teltiin siten että saatiin mahdollisimman monta Geokätköä osumaan polun varrelle. 
Viidestä kätköstä löydettiin kaikki. Yksi oli kadonnut, mutta kätkön tekijä hyväksyi 
kuittauksen koska olimme todistetusti olleet oikeassa paikassa. 

 
 Samalla reissulla piilotin neljännen oman kätköni Tabornon takamaastoon. Kätkön 

kuittaaminen vaatii hyvää kuntoa ja korkean paikan kammoa ei saa olla.. 
 
30.10.2016 Tänään kävimme tutulla ja helpolla Bollun reitillä aamukävelyllä. Edestakaista mat-

kaa tulee n. 9km. 
 Rantaan saakka emme päässeen sillä edellisen viikon myrskyn aiheuttamat aallot 

olivat olleen sen verran korkeita, että olivat yltäneet rantakiville saakka ja rikkoneet 
polun josta alas laskeudutaan. 

 
 
Marraskuu 2016 
 
2. - 5.11. Matkasin suomeen äitini siunaus/muistotilaisuuteen. Menomatka Finnairilla pohjoi-

sen kentältä. Paluumatka 5.11. Norwegianilla TFS kentälle. 
 
 Siunaustilaisuus pidettiin Hyvinkäällä, Puolimatkan kappelissa, ja muistotilaisuus 

Seurakuntatalossa. 
 
11.11.-20.11.2016 Hannan loma Teneriffalla 
 
15.11.16 Hanna oli ajoittanut lomansa marraskuulle, sillä viime helmikuussa peruuntui Tei-

den yöretkemme runsaan lumitilanteen johdosta. 
    Käyttämättömälle luvalle saimme helmikuussa kaksi vaihtoehtoa. Joko rahamme 

palautetaan tai siirrämme luvan voimassaoloaikaa marraskuun loppuun saakka. Va-
litsimme voimassaolon siirtämisen. 

    15.11. aloitimme viimein odotetun retkemme pisteestä (2360M) klo. 14:10 Ensim-
mäinen 4,6 km on maastotietä ja sitä osuutta on 4,6 km. Siihen osuuteen käytimme 
aikaa 1:38. Olimme paikassa josta varsinainen nousu alkaa. n. 10 min. elpymis-
tauko ja polulle. Matkamme eteni verkkaisesti, sillä pakkaskeli ja ajoittainen tuuli piti 
huolen siitä että ei kannattanut hikeen saakka itseään rääkätä. Jos kastelee vaat-
teensa niin taukopaikalla tulee kylmä.  



    3000M korkeuspisteen ylitimme klo. 17:14. Loppumatkan Refugioon kiipesimme 
pikkusen reilussa tunnissa. Olimme saapuneet 2260M korkeuteen klo. 18:20 

    Majalla pientä iltapalaa ja nukkumaan, sillä herätys on aamulla 4.30 
 
16.11.16 Ensimmäiset kiipeilijät aloittivat liikkumisen majan eteisessä jo 4 paikkeilla, joten 

muutkin alkoivat pikkuhiljaa heräilee ja siirtymään aamupalalle.  
    Me nautimme repusta aamupalan ja otimme automaatista kuuman kahvin kyytipo-

jaksi. Heti kahvin ja sämpylän jälkeen puimme “pakkaskelin vaatteet” ja kiiruh-
dimme ulos sillä niillä varusteille tulee nopeasti hiki.  

    GPS laitteen kello näytti 4:57 kun aloitimme pimeässä otsalampun valo apu-
namme kiipeämisen kohti Teiden huippua. Nousua oli tiedossa hieman alle 500M. 
Lämpötila oli muutaman asteen pakkasen puolella. 

    Tasaisella nousuvauhdilla matkamme eteni aikataulun mukaisesti. Köysiradan 
kohdalle saavuimme 6:12 ja alkoi viimeinen rutistus, joka on koko reitin rankin, sillä 
ollaan 3555 metrein korkeudessa. Korkeuden, ja ohuen ilman vaikutus on eri ihmi-
sillä erilainen, mutta tällaiselle eläkeläisvaarille se jo vaikutta kovasti. Tarkoittaa sitä 
että hengähdys taukoja pidetään ja aika tiheään. 

    Viimeisen 170M nousuosuuteen käytimme aikaa 37 min. Saavuimme Teiden hui-
pulle klo. 6:50. Meitä ennen huipulle oli jo ehtinyt parikymmentä henkilöä. 

 Aurinko nousi n. 7:28 Kuvailimme ja ihailimme maisemia kymmenisen minuuttia, 
sillä kylmä ja tuulinen sää houkutti nopeasti liikkeelle polulle. 

    Kylmyys aiheutti sen että GPS laitteen patterit kärsi kylmyydestä ja laite sammui. 
Aloitimme laskeutumisen n. 7:40 paikkeilla. Hissiasemalla vaihdoimme GPS laittee-
seen uudet patterit ja kello oli silloin 8:00. 

    Jatkoimme laskeutumista hissiasemalta välittömästi, sillä lämpötila ei houkutellut 
pitempään taukoon. Tasaisella laskeutumisvauhdilla saavuimme Refugioon n. 1,5 
tunnin laskeutumisen jälkeen. 

    GPS laitteeseen jälleen uudet lämpimät patterit sillä tarkoituksena oli etsiä muu-
tama Geokätkö laskeutumisreitillä. Kolmesta kätköstä löysimme vain yhden, sillä 
sää ei vieläkään ollut lämmennyt niin että olisi huvittanut etsiä kätköjä pitemmän ai-
kaa. 

 Autolle saavuimme 12:55. 
    Jälleen hieno ja rankka reissu, jonka pituus kokonaisuudessaan n. 18 km. Arvos-

tamme itse tätä reissua Hannan kanssa todella paljon ja olemme itsestämme yl-
peitä että olemme sen tehneet. Kun kiipeää koko matkan ylös (n. 1450M vertikaa-
lista nousua) ja palaa samaa reittiä myös alas niin sillä kyllä kelpaa jonkin aikaa “El-
vistellä”. 

 
19.11.16 Äitini viimeinen toive toteutui kun pienimuotoinen saattojoukko oli laskemassa tuh-

kauurnaa Muhoksen hautausmaalla isämme viereen. 
 
20.11.16 Hannan loma loppui, joten kävimme viemässä hänet TFS kentälle. 
 
27.11.16 Päivä Cañadasissa. Hieno paikka nauttia aurinkoisesta säästä, jos Orotavan laak-

sossa pilveilee. Roque Garcian kierroksessa saa kivasti kulumaan kolmisen tuntia.. 
 
 
Joulukuu 2016 
 
1.12.16 Chamorcassa patikoimassa ja tutkailemassa miten kuivan kesän jälkeen luonto al-

kaa heräämään. Pari Canarian punakelloa ja muutama nuokkukäenkaali oli jo aloit-
tanut kukkimisen. 

 



2.12.2016 Hieno aloitus päivälle. Aamulla 8:30 menimme pesemään ikkunoita yhteen asun-
toon Belairin kaareen. 

 Ei ehtinyt kulua kun parikymmentä minuuttia kun ovikello soi (kello oli silloin 9:00) ja 
siellä joku halvatu Canrioso pää punaisen meuhaa että ei saa nukutuksi, kun me 
siirtelemme kalusteita ja siitä kuuluu nukkumista häiritseviä ääniä. 

 Se niin piristää päivää kun näkee jonkun Canarioson vetävän herneen nenäässä. 
Oli hyvä mieli koko päivän. 

  
6.12.2016 Itsenäisyyspäivä suomessa, joten kaupungilla on runsaasti juhlivia suomalaisia. 

Meillä oli flunssa tänä vuonna se joka määräsi sen miten me itsenäisyyspäivää vie-
tämme. Vietimme sen kotosalla ja annoimme muiden huolehtia siitä juhlimisesta. 

 
8.12.2016 Säiden puolesta vietimme yhden hienoimmista päivistä  Teno Alton vuoristossa. En 

juurikaan muista että hienompaa päivää olisi ollut. Useasti on toisen puolen reis-
susta tuuleskellut tai ollut pilvistä. Nyt paistoi aurinko koko päivän.  

 
13.12.2016 Tänään lopetin Instagram tilini, ja poistin sen. Kuvien päivittäminen nykyisellä kalus-

tollani (LUMIA 1020) on toivotonta. Nokia puhelimen Instagram softa on suoraan 
sanottuna per,  ja kun tiliä ei voi pc koneella käyttää, niin lopetin koko tilin. 

 
 Luulen että sama kohtalon tulee kohtaamaan myös Teneriffan retket tili. Sieltäkin 

olen  jo poistanut kaikki kuvat, sillä ei ole mielekästä pitää tiliä jos sinne ei saa uusia 
päivityksiä. Toinen vaihtoehto on laitta tili huilaamaan ja odotelle josko joskus saisi 
sellaisen puhelimen jolla päivitys helpommin onnistuu. 

 
16.12.2016 La Orotavassa katselemassa Beleniä joka on rakennettu Ayuntamienton eteen. 

Koululaisia oli runsaasti, joten odotellessa kävin katselemassa kauppungin hienoja 
puistoja. 

 
18.12.2016 Äänekäs ja kuuluva kulkue, joka oli koostettu paloautosta, poliisiautosta, ja järjes-

tyksenvalvojan autosta. Lisäksi siinä oli piirroshahmoja sekä jotain muuta ääne-
kästä porukkaa. Belairin kohdalta kulkueeseen liittyi torvisoittokunta rumpaleineen. 

 
24.12.2016 Jouluaatto. Lauantai joten perinteisesti kirpputoripäivä. Kirpparin jälkeen paluu ran-

toja pitkin Charcolle ja sieltä kotiin San Telmon kautta. Illalla syntymäpäiväkutsuille. 
 
28.12.2016 Läksimme aamukävelylle Bollulloon, jonne tulee edestakaista matkaa n. 5 km. Pe-

rillä kuitenkin päätimme jatkaa matkaa Playa Anconiin ja käydä tarkastamassa 
siellä yksi adoptiokätkö. Matkalla Anconiin mietimme että kuinkahan monta porrasta 
on siihen polkuun rakennettu joka johtaa Playa Anconista ylös Santa Ursulaan. 

 Sehän ei selviä muuten kun laskemalla, joten kätkön tarkastuksen jälkeen portai-
siin. Hieman ennen Santa Ursulaa kuittasimme yhden minulle uuden kätkön. 

 Portaita laskimme olevan 721 kappaletta. Reitille pituutta liki 15 km    
 
 
 



Tammikuu 2017 
 
1.1.17 HYVÄÄ UUTTA VUOTTA! 
 
 Uusi vuosi alkaa yhden asian suhteen paremmin kun 11 aikaisempaa. Vuosikausia 

B-rakennuksen asukkaita häiriköineet kukot ja kanat ovat mystisesti kadonneet. En 
tiedä milloin viimeinen on lähtenyt. Moneen kertaan näin miehen pakettiautonsa 
kanssa puutarhassa. Siellä hän yritti pyydystää kanoja ja kukkoja laatikkoon. Aina 
ei näyttänyt onnistunut, mutta on ilmeisesti  jossain vaiheessa onnistunut, sillä nyt 
siellä on hiljaista.  

 
 Kun vuosi vaihtui niin oli taas aika kurkistaa palveluntarjoajan tarjoamalle tilastosi-

vulle. Tilastosivuilla on monenlaista tilastoa ja taulukkoa. Minua kiinnostaa etu-
päässä taulukko, joka kertoo  sivuilla käyneiden vierailijoiden määrän, sekä uniikit 
vierailija 

 
4.1.17 Teno Altossa 
 
5.1.17 Teidellä tarkastelemassa lumitilannetta. Etelän rinteet kaikki lumettomia. 
 
13.1.17 Teno Altossa. Tällä reissulla nähtiin jo hieman alkua tulevasta. Muutamissa manteli-

puissa oli jo kukinta hyvällä alulla. 
 
14.1.17 Remonttisuunnittelu menossa. Nyt suunnitellaan katon maalaamista, ja tapettien 

uusimista, sillä samat tapetit on ollut olleet seinissä jo 12 vuotta. 
 
16.1.17 Ilmoittauduin mukaan viiden viikon LIFW haasteeseen. Tarkoituksen oppia syö-

mään oikeita elintarvikkeita ja oikea määrä, ja vielä oikeaan aikaan.  
 Tähänastinen pulla- leipä- ja muu turha tarpeeton ja epäterveellinen mussutus jää 

vähemmälle. Tilalle tulee enemmän proteiinia ja hyvää rasvaa. (voita ja oliiviöljyä) 
Kaikki teolliset ja GMO valmisteet (valmiit einekset ja rypsiöljy) jää pois.  

 
18.1.17 Masca. Tämän lomakauden ensimmäinen Mascan reissu. Kovasti on ruohottunut 

barranco, joten polkua piti joissakin paikoissa katsella tarkkaan. Ei ole ollut kunnon 
sadetta, joka siivoaisi barrancon. Veden vähyys kylläkin salli etenemisen paikoista-
kin joista se ei runsaan vedan aikana ole mahdollista.  

 
23.1.17 Tänään kävin katsomassa millainen paikka on El Tanquessa oleva näköalaravintola 

Mirador de Lomo Molino. 
 Rakennus on hyvällä paikalla, ja näköalat sen mukaiset. Liitovarjoilijat lähtivät liik-

keelle rakennuksen vierestä, joten oli mielenkiintoista seurata hetki heidän lähtö-
jään. 

 Ravintola sijaitsee näköalatasanteen alla. Näköalat pohjoisrannikolle hienot. Itään 
jopa Santa Ursulaan saakka. Lähteen näköala hieman rajoittuneempi. 

 Siirryimme ravintolaa pöytään istumaan ja pyysimme Menun. Sitä ei ollut.  Tarjolla 
oli vain Meu del Día. Hinta 10€ Mitään muuta ruokaa ei ollut tarjolla. Poistuimme 
paikalta ja siirryimme Garachicoon. Siellä oli tarjolla useampia vaihtoehtoja. Osa 
niistä kylläkin lämmitettyjä pakasteruokia.  

 
 
Helmikuu 2017 
 
1.2.17 Retkirintamalla hiljaista, joten nyt on sopiva aika aloittaa pikku remppa. Ensin maa-

laan katon, ja sitten alamme suunnittelemaan sopivia tapetteja. 



 
19.2.17 Karnevaalihumu alkaa. Ekaviikon ohjelmassa lapsikuningattaren valinta. 
 
 Olen ollut kerran samaisessa tilaisuudessa, ja kun yritin ottaa valokuvia, niin takaa 

sain vihaisia kommentteja, että elä peitä näkyvyyttä. Sen jälkeen on ole vastaavissa 
tapahtumissa ollut.  

 
24.2.17 Remontti etenee omaa verkkaista tahtiaan. Yläkerran huoneen katto on jo maalattu. 

Seuraavana alakerran katon kunnostus ja maalaus. Aikataulu ei ole tiukka, sillä tä-
nään käytiin tilaamassa uudet tapetit, ja niillä toimitusaika n. 4 viikkoa. 

 
25.2.17 Avajaiskulkue. Sitä olen aina ollut seuraamassa, sillä aina on jotain uuta katselta-

vaa, sillä karnevaalin aihe määrää hieman pukeutumistyyliä. Se tietää erilaista pu-
keutumista ja lavasteita  jota kulkueeseen osallistuvat mukanaan kuljettaa. 

 
27.2.17 Käärmeen tappaminen. En ollut. Silloin katseltiin Carros Locos tapahtumaa. 
 
28.2.17 Vanhojen autojen näyttelyn jätin väliin, sillä senkin olen nähnyt moneen kertaan, ja 

autot ei vuosien saatossa mihinkään muutu. Samat autot pidetään kunnossa vuo-
desta toiseen. 

 
 
Maaliskuu 2017 
 
1.3.17 Karnevaali jatkuu vielä loppuviikon. kaikki katsotuimmat ohjelmat on jäljellä. Tänään 

ohjelmassa Sardiinin hautaus. Sardiini oli tänä vuonna erilainen kun aikaisempina 
vuosina. Liekkö tekijät vaihtuneet ??? 

 
2.3.17 Bellevue. Kuvauttamassa Paulan nilkkaa joka on vaikeuttanut kävelemistä jo pari 

päivää. 
 
3.3.17 Miesten korkokenkämaraton. tässä "urheilussa" oli mukana myös suomalainen 

ryhmä. Ryhmän koostumus oli hieman kasvanut, ja pukeutuminen oli enemmän 
suomiaiheinen. (joulun iloa oli havaittyavissa). 

 
4.3.17 Karnevaalin päätöskulkue. GRAN COSO. Ajallisesti aikaisempien vuosien luokkaa. 

Alkoi hieman jälkeen 16 ja viimeisiä rytmejä kuului Belairiin 19-20 paikkeilla.  
    Lopuksi entiseen malliin tuli siivous- ja lakaisukone “rykmentti” joka veti kadut 

puhtaaksi heti viimeisten juhlijoiden mentyä. 
    Aamulla kadut oli niin kun ei mitään juhlia olisi ollutkaan. Täällä, jos jossain osa-

taan siivota juhlien jäljet. 
 
5.3.17 Tammikuussa alkanut 5 viikon LIFW on jo edennyt jo kuudenteen viikkoon. Ruoka-

valiota on muutettu terveellisempään suuntaan.  Sokeri, peruna, viljatuotteet, teolli-
set ruoat. Myös kaikki GMO tuotteet on kiellettyjen listalla. Sen mukaan myös teolli-
set öljyssä säilytettävät tuotteet on kiellettyjen listalla, koska suurin osa niistä säilö-
tään rypsiöljyyn. Rasvoista vain voi ja oliiviöljy on sallittuja. Oikein valitut elintarvik-
keet on vaikuttanut siten, että painoindeksi alkaa olemaan "kohimmoilleen" sopiva 
24,23. 

 
8.3.17 Esperanza. Pitkän tauon jälkeen kierros Esperanzan maisemissa oli ohjelmassa. 

tarkoituksena hieman totutella nousuvoittoiseen maastoon. parin päivän kuluttua on 
ohjelmassa hieman rankempi Guajaran reitti. 

 



10.3.17 Guajara. moneen kertaa kiivetty Guajaran eturinteen polku oli tukittu ja viitta opasti 
uudelle reitille. Uusi reitti oli tehty Guajaran länsipuolella olevan solan kautta. Ylärin-
teessä oli myös liikennemerkkiä muistuttava infotaulu, "umpikuja". Samassa tau-
lussa ilmoitus että ylhäältä ei ole muuta poistumistietä. Paluumatkan teimme kuten 
ohjeessa käskettiin, mutta itärinteen kautta. 

 
12.3.17 Taborno. Tabornon kierto on edellisen reissun jälkeen "helppo" ja meni pienenä jäl-

kiverryttelynä. Maisemiltaan on yksi saaren hienoimpia. Itse "Tabornon tornin" 
kierto on taukoineen vain n. 1,5 tunnin juttu, mutta maisemat on sen arvoiset. 

 
20.3.17 Afurin kierros. Playa Tamaditen rannassa näimme meduusoja. Aluksi ihmettelimme 

että kuka on heitellyt muoviroskia rannalle. Niitä oli siellä sadoittain. Lähempi tar-
kastelu osoitti kuitenkin niiden olevan meduusoja. Olin nähnyt uutisissa pari päivää 
aikaisemmin jutun jossa niitä oli kuvattu Teresitan uimarannalla. Samassa uuti-
sessa meduusasta käytettiin nimitystä "Portugalinsotalaiva". 

 
22.3.17 Remontin teko kotona jatkuu katon maalauksella. Tapetit tuli jo edellisellä viikolla 

joten kun maalaukset on tehty niin alkaa tapetointi, ja muuta rempat. 
 
29.3.17 Tapettiliisteri ja tarvittavat vermeet on pöydällä odottamassa. Huomenna tarkoitus 

liisteröidä yksi rulla, eli 3 vuotaa ja tutkia miten se tapetti hieman kuhmuraiseen ja 
joka suuntaa pikkusen vinoon seinään asettuu. 

 
30.3.17 To. ja Pe tapetoitu makuuhuonetta. Hieman on seinissä epätasaisuutta. Nyt ymmär-

rän, että miksi tapetointi ei ole täällä suosiossa. Huoneissa ei ole yhtään suoraa sei-
nää. Joka nurkka on johonkin suuntaan vino. Meillä se ei kuitenkaan ole este tape-
toinnille. Aiheuttaa vain hieman lisätyötä, saada se tapetti siihen kunnolla.  

    Huomenna aprillipäivä, mutta silti me jatkamme tapetointia, ja sitten asennamme 
komerot jotka kävimme tänään IKEAsta ostamassa. 

 
 
Huhtikuu 2017 
 
1.4.17 Aprillipäivä. Tapetointi jatkuu. Tänään vuorossa makuuhuoneen seinät ja IKEAsta 

ostettujen komeroiden asennus. Myyjä hieman ihmetteli kun ostimme kaksi pysty-
kaappia, mutta niiden oviin vaakakaapin nostosa- ranat. Kertoi niiden saranoiden 
kestävän vain 40 sentin oven noston.  

    Kerroimme kaapien tulevan seinälle ja vaakaan, jolloin ovien korkeus tulee ole-
maan 40 senttiä. Myyjä hämmästeli edelleen ja sanoi, että komeroissa on sokkelit, 
eli ne on tarkoitettu lattialle. Kun kerroin sahaavani sokkelit pois, niin häneltä loppui 
yllättäen kommentit. Katsoi meitä hieman oudosti. Nyt kaapit seinällä niin kun me 
suunnittelimmekin. 

 
4.4.17 Alakerrassa tapetit.  
    Hitaasti edistyy työ, kun ensi pitää tyhjätä seinänvierustat ja sitten monen tunnin 

tapetoinnin jälkeen kaikki takaisin. Vielä on keittiön yläkaappien yläpuolella tilaa 
muutamille tapettisuikaleille.  

 
6.4.17 Talaverassa 13 km. kierros 
 
8.4.17 Teno Altossa n. 10 km kierros 
 
11.4.17 Viimeiset tapetit liisteröity seiniin. Vielä on ohjelmassa muutama neliö maalausta, ja 

nurkkien , ja kulmien "hienosäätö". 



 
14.4.17 Tänään sain viimeiset maalaukset päätökseen, ja kulmalistat paikalleen, joten re-

montti on tältä osin tehty. 
 Joutilaana en ala olemaan, sillä on pari oppiainetta joiden opiskelu on tilapäisesti 

keskeytynyt remontti- ja muiden kiireiden takia 
 Kun suomibaarit kohta sulkee ovensa, niin alkaa myös Geokätköjen etsiminen ystä-

vien ja heidän "kätkökoiriensa" kanssa.  
 
19.4.17 Pienissä bileissä Wäiskissä. 
 
20.4.17 Kun sisähommat on saatu valmiiksi, niin on kehitin  itselleni lisää tekemistä. Otin 

ohjelmaan parvekkeen oven ja ikkunoiden karmit. Työlistassa lukee että oven ja ik-
kunoiden karmien hiominen ja maalaus. 

 
25.4.17 Kävimme biljardikaupassa ostamassa minulle Poolkeppi.  
 Samalla reissulla kävimme IKEAssa hakemassa pari uutta komeron ovea. Yläker-

rassa on neljä komeroja ja kahdessa on vanhan mallinen ovi. Niihin ostimme uudet 
ovet.  

 
26.4.17 Decathlonissa taydentämässä automatkan tarvikevarastoja. Pari makuupussia ja 

retkipatjat. teltta oli jo edelliseltä suomen automatkalta 2006 
 
28.4.17 Maalia on purkin pohjalla hieman ja yritän keksiä pienestä asunnosta jotain maalat-

tavaa. Täällä ei asunnoissa paljoa puuta ole, mutta ns. "ulko-ovi" on puuta ja siten 
myös oiva mallauskohde. 

 
30.4.17 Vappuaaton tapaksilla Calle San Juanilla. 1.5. alkaen kesäloma joten sivupäivitys 

on tauolla 8.8. saakka  
 
 
Toukokuu 2017 
 
21.5.17 Biljardin harjoittelua pari viikkoa takana. Nyt on aika valmistella suomen matkaa 

joka alkaa autolla 25.5. 
 
 Auto on tarkoitusa jättää suomeen ja laittaa se siellä rekisteriin. Meillä on aina au-

tolle tarvista kun käymme suomessa. Antin muutettua Oulusta Rovaniemelle on au-
ton tarve vain lisääntynyt. 

 
 
Elokuu 2017 
 
2.8.17 11 viikkoa suomessa vietetty. On aika aloittaa kotimatka. Tänään siirrymme Rova-

niemeltä Helsinkiin klo. 12:05 lähtevällä Norwegianin lennolla. lento on lyhyt, vain 
hieman yli tunti. 

 
5.8.17 Viimeinen lomapäivä suomessa. Sen vietimme Helsingissä kierrelen, kirpparilla, 

kauppatorilla ja rautatientorilla Suomi 100v herkkuja maistellen. 
 
6.8.17 Norweginillä Helsingista Barcelonaan. Kaikki toimi hyvin ja lento ajallaan. Barcelo-

nassa siirryimme terminaalista T2 terminaaliin T1, joka on Vueling lehtoyhtiön käyt-
tämä terminaali. Laukkut rumaan ja turvatarkastuksen kautta odottelemaan lähtöä. 



 Vueliongilla kaikki ei toiminut kuten toimi Norwegianilla. Lähtö Teneriffalle tapahtui 
liki tunnin myöhässä. Myöhästyminen johtui siitä että lähtevä kone tuli putkeen mäy-
hässä. 

 
 Koneen lähestyessä Teneriffaa kapteeni kuulutti, että pohjoisen kentällä on niin sa-

kea sumu, että jos se ei selkene niin joudumme laskeutumaan etelään. Kun sumu 
ei selkeentynyt Teneriffalle tullessa, niin kone laskeutui TFS kentälle. 

 
 Meku, joka oli ajanut pohjoiselle kentälle meitä noutamaan, joutui ajamaan yöllä 

vielä etelään. Meillä laukkujen tuleminen kesti liki tunnin joten Meku ehti ajaa ken-
tälle ennen kun me saatin laukut. 00:30 kaikki laukut autossa, ja keula kohti Puerto 
de la Cruzia. 

 
10.8.17 Tänään aloitimme Ford Galaxyn korvaajan etsimisen. Kiertelimme kaupoista etsi-

mässä valittua autoa. Sen piti olla farmari, jotta retkivarusteet mahtuu kyytiin, ja tar-
vittaessa hiemen isompaakin kuormaa. Se tuleee olemaan käytössä vain Tenerif-
falla, joten millekkän hintaa nostaville pitkänmatkan ajo-ominaisuuksille ei kovasti 
annettu painoarvoa. 

 
11.8.17 Jälleen autokaupassa. Nyt tekemässä tilausta/varausta. Toimitus ajaksi lupailtiin 7-

9 päivää joten odottelemme siitä viikolla 34 jotain ilomoitusta. 
 
12.8.17 Viikonlopun "perinteinen" kirpparikierros. Samalla kävimme kierroksella tutulla rei-

tillä kaupungilla katselemass mikä on muuttunut 11 viikon suomiloman aikana. Mi-
tään suurta ei ole tapahtunut. Joitakin remontteja menossa, mutta vielä ei saanut 
selville mitä uutta niihin on tulossa. 

 Ohjelmassa on monia asioita jotka pitää hoitaa ennen kuin pääseen tutkimaan 
missä kunnossa saaren patikointipolut on.. 

 
13.8.17 Peltibaari (Aqui me quedo) on saaanut purkuituomion ja se on jo lähes purettu. 
  
 Minä olen löytänyt netistä yhdet uuden linja-autoaseman piirustukset pari vuotta sit-

ten ja niissä piirustuksissa bussien laiturit sijoittuu juuri tuon kyseisen peltibaarin 
kohdalle. En tiedä onko purkaminen jo alkuvalmistelua uuden bussiaseman raken-
tamiselle. En tiedä sitäkään, että onko tuo em. piirustus ollenkaan voimasa, vai 
onko olemassa jokin toinen suunnitelma. 

 
17.8.17 Tänään sain auton rekiteröintitiedot sähköpostiin. Niiden kanssa kävin vaihtamassa 

Galaxyn vakuutuksen uuteen autoon. Nyt sitten odotellaan ilmoitusta siitä että se 
että milloin se on noudettavissa. 

 Tällä autolla tulemme tekemäään retkiä tulevina vuosina. Kun kyseessä on nor-
maali farmariauto, eli rekisteröity 5 hengelle. Tarkoitta että retkiin osallistujien 
määrä voi olla max. 4 henkilöä. 

 
21.8.14 Auton noutopäivä. Käytiin noutamassa uusi "retkiratsu" joka korvaa suomeen jäte-

tyn Fordin. Nyt on vain 4 "vieraspaikaa", joten vastaisuudessa kierretään polkuja 
pienemmillä ryhmillä.  

 
 Nyt on alkanut varustelu retkeilykäyttöön. Kuten aikaisemmassakin autossa niin tä-

hänkin laitamme istuinsuojat, sillä monesti tulee maastosta kenkien mukana ja lah-
keisa risuja ja roskia jotka on helpompi puhdistaa irralliselta maatolta. 

 



26.8.2017 Aqua Garciassa tutkailemassa mahdollisia uusia kevyempiä reittejä. Geokätköi-
lyäkään ei unohdettu, sillä löysimme ja kuittasimme kätkön joka oli piilotettu kiertä-
mämme polun viereen. Koordinaatit kohdallaan joten ei tarvinut kovasti etsiä. 

 
28.8.2017 Viikko on opiskeltu jokunen vuosi sitten hankittua kotisivunteko ohjelmaa Xara De-

signer Pro X10. Nyt olen päässyt opiskelussa Layers osioon ja ne onkin mielenkiin-
toisia juttuja pullollaan. Sivuille voi lisätä kerroksia jotka tulee näkyviin kun hiiren 
kursori viedään sivulla jo olevan kuvan tai muun linkin päälle. 

 Nämä Layerit on asioita jotka koukuttaa istumaan koneen ääreääs tuntikausia. 
 
 
Syyskuu 2017 
 
1.9.17 Taas on muutama ilta / päivä vierähtänyt kotisivujen kanssa. Monenlaista kerrosjut-

tua (layer) olen kokeillut. Lopullinen sivun malli  on vielä hakusessa. Itse asiassa 
malli ei muutu mutta se miten sivuillani tuon asioita esille. Se ratkennee syyskuun 
loppuun mennessä. 

 
5.9.17 Viikot kuluu vauhdilla. Ystävien puutarhanhoito on ohjelmanumero joka kuuluu  tällä 

hetkellä minun viikon "lukujärjestykseen". Säästä riippuen, käyn pari kertaa viikossa 
kastelemassa kukkia ja muutakin puutarhaa. Puutarhassa yritän saada kasvavat 
kukat pysymään "hengissä" ja nuupahtaneet orkideat yritän saada kukkimaan uu-
delleen. Viikolla yhteen ilmestyi 3-4 nuppua, joten odottelen ainakin yhden orkidean 
kohta kukkivan. 

 
 Monia asioita on vielä hoidettavana, ennen syyskuun loppua. Lokakuussa puutarha 

työt jää pois, mutta tilalle tulee edellisvuosien tapaan opiskelupäivä (tiistai).  
 
 Muutama retkipolkukin pitää keretä tarkastamaan ennen kuun vaihdetta. 
 
 Olen aikanaan siirtänyt ajankohtaisten kuvien arkiston omalle palvelimelle. Hankin 

sitä varten oman ohjelman, jotta saan kuvat näkyviin kuten valokuva-arkiton pitää 
sivuilla näkyä. 

 
 Nyt alkaa Facebookissa olla sama meininki. Kohta ei varmaankaan pääse sivuja 

näkee jos anna omia henkilökohtaisia tietojaan “Zukkenberille” ja kirjaudu Faceen. 
    Vielä kun hieman hankaloittavat sivun katselua, niin luovun koko Facesta, ja siir-

rän kaiken sivupäivityksen retket.info palvelimelle. Sinne ei tarvitse koskaan kirjau-
tua, muiden kun minun. Myös ne jotka ei halua liittyä mihinkään sosiaaliseen medi-
aan pääsee myös vastaisuudessa kaiken näkemään. 

 
8.9.17 Belairin uima-altaan remontin on ilmoitettu alkavan viikolla 37. Tästä johtuen me-

nimme tänään merivesialtaille hakemaan uutta "eläkeläiskorttia" entinen kun on 
vanhentunut vuoden 2012 lopussa. 

 Tiedustellessani porttivahdilta Lago Marttianezin toimistoa, hän vastasi heti että toi-
misto on suljettu, koska compañero on lomalla. 

 
 Lisäksi meille kerrottiin että jos on menossa altaille, silloin kun toimisto on suljet-

tuna, niin esittämämme Certificado de Eempadronamiento paperi mukaan niin saa 
lipun alennettuun hintaan. 

 
11.9.17 Tänään alkoi hammasremontti, joka kestää muutaman päivän. Yläleukaa puudutet-

tiin ja laitettiin parit implantit. Leuka nyt sen verran kipeenä että tuo ruokailu on 



jäänyt aika vähille. Pari eka päivää meni paastoten ja seuraava keittolinjalla. Paino-
kin pudonnut kolmessa päivässä 3,5 kg.  

 
12.9.17 Terveysintoilijat puhuu, että yksi paastopäivä viikossa olisi hyväksi. Nyt se on tes-

tattu ja huomasin että minulle se ei tuottaisi mitään ongelmaa. Ehkä siinä guerpo 
hieman puhdistuisi. 

 
17.9.17 Mañana meininki on taas toiminut. Viime viikolle ilmoitettua uima-allas remonttia ei 

kuulunut. Paula kävi perjantaina uimassa ja kysyi Jesukselta uudelleen, että milloin 
se remontti alkaa. Vastaus oli samanlainen kun viikkoa aikaisemmin. Maanantaina. 

 
 
Lokakuu 2017 
 
1.10.17 Bollullossa aamulenkillä. 
 
2.10.17 Jorma's  bar Cuatro Vientos:issa valokuvailemassa ja maistelemassa Smirren 

suunnittelemia ja loihtimia ruoka-annos herkkuja tulevalle kaudelle. 
 
5.10.17 Toukokuussa suomeen ajettu 12 vuotta palvellut Ford Galaxy hoidettiin kesän ai-

kana suomikilpiin. Kuitenkin sen poistaminen espanjan Traficon tietokannasta vii-
västyi muiden kiireiden johdosta. Tänään se asia on hoidettu loppuun, eli Galaxy on 
tänään poistettu espanjan Traficon tietokannasta. Tarkoittaa että tulevan vuoden 
2018 alussa minun ei enään tarvitse maksaa tieveroa Fordista. Maksu tulee vain 
Daciasta. 

 
7.10.17 Jorman baari avasi ovensa. Facbookin mukaan viralliset avajaiset on loka- marras-

kuun vaihteessa. 
 
17.10.17 Paulan auttaminen ns. "tulosiivouksissa" jatkuu, mutta alkaa olla kohta puoliin tehty. 

Minä olen auttamassa aina kun on ikkunoiden pesua, sillä se on tehtävä joka ei 
tahdo yksin onnistua, varsinkin jos sen haluaa tehdä kunnolla. Vielä on muutama 
avustuskeikka ennen kun pääsee kierteleen noita polkuja tuonne ylempiin, ja toivot-
tavasti hiemen vilpoisempiin korkeuksiin. 

 
28.10.17 Ikkunoita on pesty ja Paulaa autettu siivouksissa. ns. "Tulosiivoukset" on nyt minun 

osalta tehty, ja pääsen keskittymään retkeilyyn ja geokätköjen etsintään. 
 
30.10.17 Syksyn ensimmäinen retki ja se suuntautui Afuriin. Aamun ruuhka oli ennen näke-

mätön, sillä se alkoi jo ennen Santa Ursulaa ja jatkui koko matkan. Kun me kään-
nyimme lentokentän liittymästä, niin ruuhka jatkui vielä pitkälle Santan suunntaan. 

 Ruuhkasta johtuen me päästiin Afurissa polulle vasta hiemen yli 10. Lähdimme Pu-
ertosta 8:0 joten nyt matkaan meni 2t 10 min. Normaalisti se ajaa reilussa tunnissa. 

 
 
Marraskuu 2017 
 
1.11. Marraskuu alkoi aikaisempien vuosien tapaan pyhäpäivällä "Fiesta de todos los 

Santos". Hautausmaalla on silloin toinen toistaan hienompia kukka-asetelmia. 
 
8.11. Päivä Esperanzassa. Kuivaa oli, joten sateet ei ole vieläkovasti kastellut maastoa. 

Muutamia vihreitä kukan alkuja yritti neulasmaton alta kurkistella. 
 



15.11. Chamorca I reitillä syksyn 2017 ensimmäinen kierros (76.) kierros kun kaikki cha-
morcan kierrokset lasketaan. 

 Kovasti on vielä kuivaa, ja Anagan pohjoisrinne oli suorastaan revitty puhtaaksi. 
Kaikki kuivuneet risut ja oksat oli poistettyu ja raivattu. 

 Nyt on hyvä alkaa odottelemaan vuoden vaihtumista kevättä. Silloin pääsee uudet 
kukinnot heti näkösälle. Toivottavasti Anagan pohjoisrinna näytää sitten entinseen 
malliin keltaisen kukkalopistonsa. 

 
20.11. Päivän kierroksella ylhäällä (Cañadas) katselemassa miten siellä päivää vietetään. 

Titetyön takia jouduimme jonoon. Jonot pitkiä ja ruuhka odottelua liki 1,5 tuntia. Pa-
luu Mascan kautta, joka kylläkin oli ns. läpiajo. Joka paikassa oli autoja joten parkki-
paikan katselu oli turhaa. 

 
21.11. Kierroksella Teiden kautta Mascaan. Mansikkapuita ja niiden hedelmiä ihailimme 

matkan varreella. Eilisen päiävän tapaan porukkaa oli  jokapaikassa tungokseen 
saakka, joten päätimme viettää kahvitauaon Boca Taucesta Santiago del Teiden 
tien varressa olevassa Restaurante Las Estrellas nimisessä paikassa.Mascassa 
Jälleen läpiajo. 

 
23.11. Teno Alto. Täydellinen päivä reitin kiertämiseen. Lähes pilvetön, ja  aurinkoinen-

päivä. Hieman lämmin, mutta ei liika kuuma. 
 Muutama mantelipuu oli jo avannut joitakin kukkia, mutta kun puissa oli lehdet niin 

niitä ei kunnolla päässyt näkemään.  
 
 
Joulukuu 2017 
 
1.11. Tyttäremme Hanna saapui Puertoon 10 päivän lomareissulle. 
 
2.12.-10.12. Shoppailua, Itsenäisyyspäivän juhlintaa ja nauttimista lämpimista aurinkoisista päi-

vistä. 
 
 10 päivän loman loppuosaan olimme varanneet huoneen Las Americasista, sillä 

sieltä oli lyhempi matka lentokentälle. Hotelli oli Palm Beach Club. 
 
 Pari päivää tallasimme rantapromenadia ja pujottelimme turisteja. Tuli mieleen ai-

kainaan harrastamani kajakkislalom. 
 
 Su. aamuna veimme Hannan lentokentälle, ja jäimme odottamaan Finnairin lentoa, 

joka laskeutui 10:30 SIltä lennolta toimme kaksi VIP henkilöää Puertoon. Lentoa 
odotellessa kävimme ajelemassa El Medanossa. Siellä joimme huoltoasemalla aa-
mukahvit ja sitten kävimme läheisessä LIDL kaupassa ostamassa kotiin jääkaappiin 
täydennystä, ennen lentokentälle menemistä. 

 
11.12. Nyt se kauan odotettu sade tuli. Vettä ei ole satanut kuukausiin, joten jokainen sata-

nut pisara on tarpeen. Nyt voi alkaa odottelemaan että luonnon omat kukat alkaa 
kukkimaan ja muuttaa polkujen maisemat värikkäiksi. 

 
15.12. Chamorcassa. Tänaan oli tämän vuoden viimeinen patikointi, sillä viikonlopun jäl-

keen alkaa pakkaaus ja torstaina Norwegianin lennolla Oulun ja Rovaniemen kautta 
Leville Joulun viettoon. 

 
19.12. Laukut pakattu. Torstaina 21.12. aamulennolla Ouluun. 
 



Tammikuu 2018 
 
4.1. Joululoman viimeinen päivä. Kahden viikon lomasta vietimme viikon Levillä, ja 

muun ajan Rovaniemellä. Tämä oli meidän toinen joulumme Levillä. Edellinen oli 
2015 Lunta ja pakkasta kuten kunnon talveen kuuluukin. Pakkasta hieman enem-
män kun edellisellä Levin reissullamme. 

 
 Me emme Paulan kanssa lasketelleet, joten ei se pakkanen meitä kovasti häirinnyt. 

Kun kuusi laskettelee niin silloin tarvitaan kahden hengen huoltojoukkue. Pitää jär-
jestää kuljetus rinteisiin, ja ruokailu mökille. 

 
 Aamulla 9:05 lähdimme junalla Rovaniemeltä Ouluun. Siellä kävimme syömässä La 

Festassa pizzaa. Se on pizzeria, jossa olemme kulkeneet jo liki 30 vuotta, ja aina 
yhtä hyvät pizza olemme saaneet. 

 
 Oulussa asustelevat Puerton ystävämme veivät meidät lantokentälle. Lentomme 

lähti 17:30 ja laskeutui 7 tunnin kuluttu TFS lentokentälle, josta välittömästi kuljetus 
Puertoon. Olimme kotona Belairissa puolen yön paikkeilla. 

 
7.1. Loppiainen meni sateisissa merkeissä. Lämpötilakin oli alhainen, n. 12 astetta aa-

musella. Se on todella alhainen tällä saarella. 
 
14.1 Lämpötilat pysytelleen alhaisina. Lämpötila ollut muutaman päivän alle 20 asteen.  
 
 Olemme  sairastellut pientä flunssaa, ja nuhaa. En tietoa että tuliko se Leviltä vai 

lentokonmeesta. Sisätiloissa olemme pysytellyt muutamia päiviä. 
 
 Lauantaina kävimme ruokareissulla Bodega Matiaksessa, sitä kun oli niin paljon ke-

huttu. Paikka oli erikoinen ja mennessämme myös viimeistä paikkaa myöten 
täynnä. Ruoka oli sellaista Guachinche ruokaa. Samalaista, "yhtä hyvää" ruokaa 
saa myös Puertosta. 

 
17.1. Flunssan ja sateiden hellittäessä, ja muiden jonottaessa äänestyspaikalle, minä läh-

din katselemaan miten paikalliset ja lomalaiset reagoivat auringonpaisteeseen. Mo-
nen pilvisen, sateisen ja viileän päivän jälkeen tänään aurinkoista ja lämmintä 

 
31.1. Edelliset viikot (3 ja 4) on vietetty sateisissa ja viileissä merkeissä. Kuun lopulla sa-

toi lumi teidelle, ja se sai paikalliset sekoamaan totaalisesti. Joka paikassa ihmiset 
ryntäsivät kävellen ohi ajokieltoalueen. Lumelle piti päästä konstilla millä hyvänsä. 
Gran Canarialla viranomaiset joutuivat pelastamaan lapsia, naisia, raskaana olevia 
naisia jotka olivat kiertäneet puomit ja kävelleet lumisille alueille. Siellä sitten olivat 
uupuneet ja kylmässä ja huonosti pukeutuneina. 

 
 
Helmikuu 2018 
 
2.2. Kävimme yrittämässä Mascan rotkovaellusta. Olimme aamulla 9:04 Mascassa, 

mutta emme lähteneet alas rotkoon. Sade oli sen verran pitkään jatkunut, että vettä 
on ehtinnyt alas rotkoon virrata monia tunteja. 

 Olen ollut kerran barrancossa kun kova sade yllätti. Vettä tuli rotkoon sellaisella 
vauhdilla, että meille tuli hieman kiire poistua sieltä.  

 



3.2. Tänään ajelimme Americasin puolelle tapaamaan Muhoslaisia ystäviämme. Kun 
Puertossa on sadellut monta päivää, niin etelän puolella paistoi aurinko, ja oli läm-
mintä. 

 Meno matkan teimme Santiago del Teiden kautta. Kun ajelimme Mascan tien ris-
teyksen ohi, niin huomasimme että poliisit oli tukkineet Mascaan johtavan tien. Il-
meisesti siellä oli jotain kivien siivouksia, sillä eilen ajaessamme alas jouduimme 
muutamissa paikoissa kiertelemään tielle tippuneita kiviä. 

 
6.2. Sateiden hellitettyä hetken, tutkimme sää-sateliitin kuvia ja teimme oman sää en-

nustulksen. Tulimme siihen tulokseen että tiistaina olisi hyvä päivä patikointiin. Pak-
kasimme reput ja lähdimme kohti Anagaa. 

 Sää ennustuksemme onnistui hyvin ja me saimme tehdä kierroksen lähes sateetto-
massa säässä. Vain pari kertaa tihutteli vettä n. 5 minuutin ajan.  

 
7.2. Huomiselle (8.2.) oli suunniteltu Afuriin menosta. Sääennsuste on kuitenkin sade 

voittoinen, joten päätin siirtää lähdön seuraavalle viikolle. Sinne on lupailtu jo sa-
teettomia päiviä. 

 
9.2. Taas siirrettiin patikointia. Sateet vain jatkuu, mutta tiistaista eteenpäin on jo ennus-

tettu sateetonta säätä. 
 
14.2. Tänään päästiin katselemaan Santiago del Teideen mantelipuiden kukintaa. Ko-

vasti oli vielä kukintavaihe alussa. Jos puu oli aurinkoisella paikalla niin kukkia oli jo 
runsaasti, mutta varjoisilla paikoilla kukinta vasta nuppuvaiheessa. 

 
17.2. Karnevaalin päätöskulkue. 
 
25.2. Tämmöistä meillä tänään. Nyt odttelemme sisätiloissa, että milloi myräkkä alkaa.. 
 
 MYRSKYVAROITUS KANARIALLE!!! 
 "Alerta Maxima" eli korkeimman tason säävaroitus Kanariansaarille. Tulossa 

myrsky, jossa tuulen nopeus voi yltää lähes 130 km/h puuskissa. Lisäksi rankka-
sateita. 

 
 Kanariansaarten viranomaiset ovat antaneet yleishälytyksen. Myrskyn on ennus-

tettu alkavat klo 6 aamulla. 
 - PYSY SISÄTILOISSA, sillä yli 100km/h pienetkin lentävät esineet voivat aiheuttaa 

pahaa jälkeä 
 - ÄLÄ LÄHDE AUTOLLA LIIKKEELLE, odotettavissa tulvia ja maa/kivivyöryjä 
 - TUO PARVEKEKALUSTEET SISÄLLE 
 - VARAUDU SÄHKÖKATKOKSIIN, lataa heti esim. puhelimet, kaiva taskulamput ja 

kynttilät esiin hyvissä ajoin, kokkaa reilummin ruokaa 
 - VARAUDU VEDEN TUNKEUTUMISEEN SISÄTILOIHIN Usein hotellihuoneissa 

mm. ikkunat falskaavat. Nosta kastuvat tavarat lattialta ylös. 
 
 Mm. "Canarias Tiempo":n sivuilta saa selkeää infoa tilanteesta, 
 virallinen taho on "La AEMET" (Agencia Estatal de Meteorologia 
 
26..2. Myrskyn jälkeen on poutasäätä. Keskiviikolle on jo luvattu uutta saderintamaan saa-

rille. 
 
 Eilisen saderintaman aikana satoi vettä saarten eteläosiin joten meillä ei juurikaan 

myrskynnyt, mutta sateli illan aikana jonkin verran. Saarten etelänpuoleisilla alueilla 
satoi runssasti, joten ongelmiltakaan ei vältytty. 



 
 Teneriffan molemmat kentät ja Gran Canarian kenttä jouduttiin sulkemaan. 
 64 lento jouduttiin perumaan 
 
 8 saksalaista joutui yöpymään Mascan rannalla, kun ei  ollut kuljetusta Gigantesiin. 

Olivat lähteneet päiväaikaan rotkoon ja saderintama saapui saarelle puolenpäivän 
aikaan. Uutiset puhui myrskystä ja sateesta kaksi päivää, joten venekuljetukset oli 
peruttu. Ongelma se on kieliongelmakin. Jos ei osaa yhtään espanjaa, niin ei voi 
ymmärtää televisiosta tulevia varoituksia..  

 
 
Maaliskuu 2018 
 
3.3. VIP ryhmä 1 saapui. Antti tuli Hannan ja tyttöjen kanssa. Tytöt majoitui meille ja 

Antti Hannan kanssa Casa Manuelaan. 
 
8.3. VIP ryhmä 2 saapui. Illalla lähdin hakemaan Hannaa, Jussia, Mattia ja HIlkkaa. Ou-

lun lento tuli ajallaan, mutta Tukholman lento jolla Hanna ja Jussi tulivat joutui teke-
mään välilaskun Malagaan miehistön vaihtoa varten. Se välilasku jatti konetta myö-
hään niin paljon että sille ilmoiteiin tuloajaksi TFS kentälle 1:46 joten Hanna kertoi 
tulevansa taksilla. Tulimme Matin ja Hilkan kanssa Puertoon 

 Malagan lento oli laskeutunut vasta hiemen ennen kahta, ja Olivat Belairissa vasta 
kolmen jälkeen.  

 
9.3 Me olimme varanneet 4 hengelle moottoripyörät Más Que Motos Tenerife liik-

keestä. 
 
 Palvelu liikkeessä pelasi oikein hyvin. Virkailija teki paperit valmiiksi jo edellisenä 

päivänä joten pyörien saanti kävi suhteellisen joutuisasti.  
 
 Parin tunnin ajelun jälkeen alkoi ongelmat. 
 
 Meille painotettiin vuokraustilanteessa että pyörä tulee palautta aina tankki täytenä. 

Kuitenkin yhdestä pyörästä loppui polttoaine 10 km. jälkeen.  
 
 Ajelevat itse vapaa aikoina tankit lähes tyhjiksi ja maksattavat ne asiakkailla.  
 
 No kun piti tankata niin samalla tankattiin myös toinen pyörä, jonka tankki myös oli 

melkein tyhjä. Tankkauksen jäkeen toinen tankatuista pyöristä alkoi nikotteleen, ja 
sammuili muutaman sadan metrin välein. Tätä tapahtui 8 kertaa. 

  
 Pääsimme Icodiin saakka, ja soitimme vuokraamoon. Sieltä luvattiin tulla puolessa 

tunnissa. Sinä vaiheessa vielä luulimme että huolto pelaa, mutta olin kuitenkin infor-
moinut seuruettani canarioista, jotka luulevat tietävänsä kaikesta kaiken, ja hallitse-
vansa kaikki asiat. 

 Lähes tunnin odottelun jälkeen tuli kaksi henkilöä scoottereilla Mies ja nainen ja toi-
vat "vaihtopyörän". Toinen tulijoista (mies), aloitti välittömästi canarioson elkein esit-
tämään teatteria. Kaivoi taskustaan uuden bensatankin korkin. Vaihtoi sen entisen 
tilalle, ja ryhtyi näyttämään meille, miten pyörä laitetaan käyntiin. 

 
 Meillä ei ollut mitään vaikeuksia käynnistää pyörää. Vaikeus oli että se sammuii  

kun lähti liikkeelle. Hemmo möykkäsi ja haukkui meitä. Vertasi pyöriä lentokeneisiin 
sanomalla että tippuuhan niitä lentokoneitakin. Ihan kun se olisi meidän vika että 
hänelllä on huonoja pyöriä vuokrattavana. Huusi ja möykkäsi samalla koko ajan 



nauraen. Ei ollut sen firman penaalin terävin kynä, mutta saattoi olla omistaja. Vai-
kutti ihan normi canariosolta.  

 
 Meidän aikamme kului odotellessa, ja me jouduimme kääntymään Icodista takaisin, 

koska aika ei enään olisi riittänyt suunnitellun reitin kiertämiseen. 
 
 Kun valittelimme sitä että koko reissu jää lyhyeksi, niin hemmo tokasi; olisittehan te 

muut voineet jatkaa matkaa. Tavallisen tythmä äijä. 
 
 Jälkeenpäin kuulimme että heidän paluumatka Icodista Puertoon oli kestänyt kaksi 

tuntia. Oli meidän vuoro nauraa... 
  
 Vuokrauksen yhteydessä tehty 300 euron katevaraus (takuujuttu) näkyy vieläkin ti-

lillä, vaikka pyörän palautuksesta on jo kulunut kohta kaksi viikkoa. 
 
 Vastaisuudessa en käytä tämän liikkeen palveluja, enkä enään vie lomailevia ystä-

viänikään siihen liikkeeseen. 
 
 Jos haluatte että rahanne on loma-aikana teidän omassa käytössä, eikä kateva-

rauksena vuokraamon varaamana, niin en suosittele käyttämään em. vukraamoa. 
 
11.3. Liitovarjolento. Olin saanut joululahjaksi liitovarjolennon, ja nyt oli lunastuksen aika. 

Kokemus oli uskomattoman hieno ja upea juttu. Ei tule jäämään viimeiseksi. 
 
12.3. Synttäribileissä. Tänään oli aika juhlia syntymäpäiviä VIP vieraiden ja ystävien 

kanssa. 
 
15.3. VIP ryhmä 1 palasi suomeen. 
 
16.3. Teiden retki. Emme päässeet huipulle, koska poluilla oli vielä runsaasti jäätä ja 

lunta, mutta hissillä pääsimme kuitenkin 3555 metriin katseleen maisemia. 
 
18.3. VIP ryhmästä 2 puolet palsi suomeen TFS kentältä 8:00 lennolla. 
 
22.3 VIP ryhmän loput 2 henkilöä palasi suomeen, joten juhlaviikot on ohi ja paluu ar-

keen on ajankohtainen. 
 
29.3. Afurissa 
 
 
Huhtikuu 2018 
 
 
1.4. Tänään vuorossa Pääsiäis-sunnuntain kulkue. 
 
6.4. Tenon vuoristossa patikoimassa, ja seuraamassa miten kevät edistyy El Palmarin laak-

sossa. 
 
 Illalla Jorma’s Bar Cuatro Vientosissa “jälkeenjääneiden” tapahtuma niille jotka ei vielä ol-

leet lähteneet nauttimaan suomen keväästä.  
 
 Hyvästä ruoasta ja palvelusta on aina kiva nauttia. 
 
 
 Nyt on jo aika alkaa miettimään sitä, että miten seuraavana talvena eläkepäiviään viettää. 
 



15.4 Jorma's Bar Cuatro Vientosissa munkkia ja simaa nauttimassa. Baari viimeistä päivää auki. 
Avautuu uudelleen juhannuksen tietämillä (n. 20 pv:n paikkeilla). Tarkempi päivä ei vielä 
tiedossa. 

 
21.4. Kävimme ostos- ja tututstumismatkalla Tacoronten ja Matanza de Acantejon Mercadil-

loissa.  
 Meille reissu oli ostosmatka, mutta matkassamme oli chef jolle tämä oli tutustumis- ja os-

tosmatka. 
 
23.4 Penkkiurheilupäivä numero 4. Nyt piti Tappara sellaista vauhtia, että ei Kärpillä ollut mitään 

sanomista. Joka suhteessa Tappara meni menojaan ja siitä johtuen Kärpät sortuivat jäähyi-
lyyn ja pieneen nujakointiin. Vauhdikas peli. Tappara oli parempi tällä kertaa. 

 
 Illalla oli somen siivouspäivä. Poistelin Facesta suuren määrän menneiden vuosien merkin-

töjä. Samalla jätän Facen “kesätauolle” ja yritän pitää nämä omat sivuni ajantasalla. 
 
25.4. Tänään perkkasin, järjestelin, ja poistelin epäonnistuneita kuviani, joita keräytyy talven ai-

kana melkoinen määrä.  
   
 Silmiin pisti kuvat, jotka on otettu pienlentokoneen onnettomuuspaikalta. Koneen jäännök-

set on hieman hankalassa ja vaikeakulkuisessa, ja jyrkässä rinteessä..  
 
 Pienkone on tyrmännyt vuoren seinämään vuonna 2009. Joku Geokätköilijä on tehnyt kät-

kön onnettomuuspaikalle. Minä kävin suomiporukan (Aila, Pertti, Ilkka) kansa laskeutu-
massa paikalle ja kuittaamassa kätkön. 

  
 Se oli yksi mielenkiintoisimmista kätköpaikoista, joista olen Teneriffalla käynyt. 
 
Nyt on jo aika alkaa miettimään sitä, että miten seuraavana talvena eläkepäiviään viettää. 
 
 
Toukokuu 2018 
 
1.5. Suomessa Vappu, täällä työn päivä. Eilen käytiin Vappuaaton kunniaksi syömässä 

tapaksia. Ilma oli niin kylmän tuntuinen, että ei tarennut jääda kaupungille pitkääksi 
aikaan vappua juhlistamaan. Parin tunnin päästä palasimme kotin ja katselimme 
tallennettuja televisio-ohjelmia ja keittelimme lämmintä juotavaa. 

 
 Päivällä kävelykierros ja hieman zoomailuja. Täällä 1.5. on työn päivä.  Ei vastaa 

suomen vappua, joten ei tuolla kaupungilla mitään “työn päivän” juhlijoita näkynyt. 
Kaupunki vietti normaalia päivää. 

 
 Iltapäivällä seurasimme Kärppien kultamitalijuhlaa netin kautta. Juhla oli Oulun to-

rilla, ja väkeä näytti olevan ihan kiitettävästi. 
 
2.5. Día de Cruz - (3 de Mayo). Tänään kaikki kaupungin ristit sai kukkakoristuksen. 

Myös pikkukappelit. (Capilla) koristeltiin. Pieni mutta äänekäs “ristin kulkue” kierteli 
ympäri kaupunkia ja sitä säestettiin monilla ilotulitus esityksillä. Silloin oli pauketta 
ja ruudin käryä kaupungilla. 

 
9.5. Jakaranda kukkii ja bussiaseman työmaalle on ilmestynyt kaivinkone. 
 Kaikki puut ja pensaat on puistikosta kaadettu, joten nyt odotan että siellä alkaa jo-

tain tapahtumaan. 
 
10.5. Tänään työmaalla oli jo myllerretty ihan kunnolla, joten työt on päässyt kunnolla al-

kuun. 
 



15.5. TITSA-aseman työmaa-alueen raivaus edistyy. 
 
24.5. Puertossa ei juurikaan mitään uutta mainittavaa. Saarella kylläkin tapahtuu. Rome-

rioita vietetään ympäri saarta, mutta ei niita jaksa kierrellä, ne kun vietetään nor-
maalisti yöllä.  

 
 TITSA aseman raivaustyöt edistyy niin hitaasti että edistymistä tuskin huomaa. 

Työmaalla on yksi kuorma-auto ja yksi kaivuri. Kun auto on tyhjentämässä kuormaa 
niin kaivuri huilaa, jne... 

 
 Me olemme aloittaneet valmistautumisen kesäkuun toimintajaksoon. Käyn kuun 

vaihteessa kahden päivän visiitillä suomessa, ja tuon tullessa lastenlapsemme Pu-
ertoon lomailemaan. Toiminnan täyteinen loma tulee sisältämään etupäässä uintia, 
sillä vuosi sitten Rovaniemellä käyty uimakoulu vaatii nyt kovasti käytännön harjoi-
tusta. Siihen meillä on Puertossa hyvä mahdolliosuus, sillä taloyhtiössämme on 
oma uima-allas. Loro Park, vesipuisto ja muut kiinnostavat paikat kuuluu myös lo-
man ohjelmaan. 

 
30.5. Aamulennolla Oslon kautta Helsinkiin hakemaan lastenlapsia lomailemaan Puer-

toon. 
 
 Seuraavan talven retkeilyjuttujen suunnittelun olen siirtänyt elokuulle. Silloin on oh-

jelmassa polkujen kiertelemistä ja geokätköjen etsintää. 
 



Kesäkuu 2018 
 
1.6. Iltapäivälennolla Sallan ja Jennin kanssa 

Madridin kautta Teneriffalle. Norwegianin 
lento lähti ajallaan 13:55 ja oli hieman etu-
ajassa Madridissa. Siellä kolmisen tuntia 
odottelua, ja 20:30 lennolla Teneriffalle. 
Kotina Belairissa oltiin 23:15 joten mat-
kustuspäivälle tuli pituutta n. 12 tuntia.  

 
 Nyt on tiedossa 3,5 viikkoa aktiivista lo-

mailua Juhannukseen saakka. 
 

   
 
               Romeriaa                            hiekkamattoja                             Shoppailua 
 
 

   
 
            Hyppimistä                                 sukellusta                                 uimista 
 

   
 
                                                     ulkoilua ja rantaelämää 
 

   
        kasvomaalausta                       Juhannusjuhlaa ja                 Caprojen uittamista 



18.6.18 Viimeinen lomaviikko lähestyy. Nyt piti jo tehdä “lukujärjestys” jotta tulee kaikki 
suunnitelmat toteutetuksi. Vielä on suunnitelmissa afrikkalaiset letit ja 23.6.18 “Ju-
hannuksen vietto” Cuatro Vientosissa. 3,5 viikkoa lastenlasten kanssa on vierähtä-
nyt rattoisasti. Uimaharjoituksia on pidetty kovasti ja kehitys on ollut hurjaa. Harjoi-
tus kertoja on ollut parhaimpina päivinä 3 kertaa. Maanantaina 25.6. on pakkaus-
päivä ja tiistaina Malagan kautta suomeen kesäloman viettoon. 

 
26.6.18 Matkasimme Malagaan ja sieltä 28.6. Helsinkiin. He3lsingissä yövyimme lentoken-

tän hotellissa ja aamu lennoplla 29.6. Rovaniemelle. 
 
 Heinäkuun vietämme suomessa "lomaillen".  
 
 
Elokuu 2018 
 
3.8. Norweginin lento Helsingistä Madridin kautta Teneriffalla. Lähtö Helsingistä 13:55 

ja perillä TFN kentälleä 22:25 Madridissa hieman yli 3 tunnin odotus. 
 
 Ohnan lennolla pituutta yli 10 tuntia, mutta näin kesä aikaan vaihtoehtoja on vähän. 

Norweginin lento Gran Canarialle eimielestäni palvele Teneriffalle matkaajia, sillä 
lentoajat ei ole sopivia, Teneriffalle matkustamista ajatellen. 

 
 Yöllä vielä purimme laukut, ja laitoimme "ruikkarit" pakastimeen säilöön. 
 
4.8. Siivous- ja pyykkipäivä. Puoleen päivään mennessä pyykit pesty ja kämppä sii-

vottu, ja jääkaappi tankattu. Tästä jatketaan 
 
5.8. Vuosia palvellut rahi oli saanut ajan saatossa asumisen jälkiä kankaaseensa. Irroi-

timme kankaan ja laitoimme pesukoneeseen. Samalla kerralla irroitimme myös 
sohvasta ne kankaat jotka ojn mahdollista irroittaa, ja laitoimme nekin pesuun. 

 
 Sohvakangas oli vahvaa, ja kesti pesun, mutta rahin kangas ei kestänyt, ja repesi 

pitkältä matkalta. Rahin juttu tiesi IKEA:n matkaa ja uuden rahin hankintaa. Nyt os-
timme sellaisen jossa on sisällä säilytystilaa. IKEA:n reissuun kuuluu aina lihapullat.  

 
 Paluui matkalla pikkesimme vielä Comforamassa ostamassa uuden "tietsikkatuolin" 

ja puutarhakaupasta Mekulle uudet parvekekukat. 
 
10.8. Olemme olleet ilman paikallista TV kanavaa siitä saakka kun palasimme suomesta. 

Törmäsin "teknikkoomme (Jesus) tormitalon alakerrassa ja mainitsin viasta. Hän 
vastasi että pieni ongelma ylhäällä, ja osoitti sormelle ylös katolle jossa antennilait-
teet sijaitsee. Nyt on kulunut viikko ja mitään ei ole vielä tapahtunut.  

 
12.8. Uudet Geogaching tiedot tulee automaattisesti sähköpostiini. Sellainen tuli viimeksi 

8.8. Eilen tutkin tiedostoa, ja katselin mitä uutta sinne on tullut kesän aikana. Olihan 
siellä viisi kätkö joita en ole vielä käynyt etsimässä. Tänään oli niiden vuoro. Belle-
vuen mäki ylös ja sen takaa barrancoa pitlkin LIDL kaupalle. Matkalla oli 3 kätköä. 
Sieltä terveyskeskuksen ja Diamanten maisemiin kuittaamaan seuraavat 2 kätköä. 
Päivän lenkki oli siinä. Alle 10 km, mutta aikaa meni n. 3 tuntia.  

 
20.8. Paikalliset TV kanavat edelleen kadoksissa. Nyt sitä on jatkunut jo kolmatta viikkoa. 

Liekkö taloyhtiön rahat loppuneet. Keväällä maksoimme 100€ uima-allas remonttia 
varten, mutta sekin on edelleen aloittamatta. Pitää vain ihmetellä, että mihin nekin 
rahat on mennyt?   



 
27.8. Mainitsin puuttuvista TV kanavista toimistonhoitajalle, kun hän oli tuomassa posteja 

B taloon. Aikoi seuraavana päivänä ottaa asiasta selvää. Mitään ei ole tapahtunut. 
 
31.8 Kuukausi loppui ja mitään ei tapahtunut. Ei ole ketään jolle valittaisi asiasta. Jesus 

on vissiin sairaslomalla, ja puutarhurit ei noista telkkarijutuista taida tietää mitään. 
 
 
Syyskuu 2018 
 
1.9. Olemme asuneet Puertossa jo yli 13 vuotta, mutta tänään oltiin ensimmäistä kertaa 

Taoron mäellä englantilaisella kirpputorilla. Paljon myyjiä ja “asiakkaita”. Me emme 
kuitenkaan löytänee mitään mainittavaa ostettavaa. Olipahan se sellainen normaa-
lista poikkeava kirpparipäivä. 

 
3.9. Kolmen kanavapaketin signaalit edelleen kadoksissa. Välillä katoaa myös muitakin 

kanavia. Kun saksalaiset kanavat katoaa, niin silloin ei näe Formulaa, vaan sen 
joutuu katsomaan netin kautta.  

 
8.9. Hannan saapui eilen viikkon lomalle Puertoon. Heti seuraavana päivänä vietimme 

liitovarjoilupäivää. Olimme varanneet liitovarjoilun lauantyaille, ja toiveemme oli läh-
teä Izanasta. Sää kuitenkin oli sellaisesta suunnasta, että jouduimme muuttamaan 
suunnitelmaa, ja lähtöpaikaksi La Corona. Nyt sitten zoomailtiiin erilaisissa maise-
missa. Hieno juttu jälleen kerran. 

 
9.9. Antennisignaali on tänään testattu toisella telkkarilla, ja samat ilmoitukset tuli, (No 

signal). Nyt on varmistettu että telkkarissa ei ole vikaa. Vein kanavaluettelon ja sii-
hen merkityt kanavat, joista ilmoitus tulee. Ilmoitti toimistossa että korjaaja tulee 
ensi viikolla. 

 
12.9. Ruoka-annosten kuvausta Cuatro Vientosissa 
 
14. -16.9 Carnaval Verano. Kävimme hieman katselemassa miten juhlinta sujui. Kaikki ta-

pahtuu kuitenkin täällä aina kovin myöhään, joten emmä seuranneet juhlintaa lop-
puun saakka. Poistuimme Europa Plazalta jo ennen kymmentä. 

 
17.9. Antennisignaalit edellen kadoksissa, ja vaikuttaa, että toimistossa asian eteen ei 

tehdä mitään. Pitänee varmaan itse lähtä noita kaapelikanavia tutkimaan, josko 
siellä löytyisi jokin löystynyt liitos.  

 Kaikki kanavat näkyi vielä normaalisti, kun 26.6. läksimme kesälomalle suomeen. 
Palasimme 3.8. ja sen jälkeen ei kanavia ole näkynyt. 

 
19.9. Dacian ensmmäinen huolto on takana. Huolto-ohjelma oli sellainen että 20000 km 

tai 1 vuosi. Meillä täyttyi ensin vuosi, joten sen mukaisesti vein audon huoltoon. 
Palvelu Renault / Dacia liikkeessä oli todella hyvää ja joutuisaa. Aika oli varattuna 
11.00 ja sain auton ulos hallista jo 11.50 Nyt sitten seuraava huolto jälleen vuoden 
kuluttua. 

 
27.9. Jorman baarin "kenraaliharjoitus" Paikalla henkilöitä jotka ovat omalla työpanoksel-

laan osallistuneet baarin saattamisessa tauon jälkeen avattavaan kuntoon. 
 
29.9. Jorman baari Cuatro Vientosin kesäloma loppui ja baari avasi jälleen ovensa. Me 

kävimme Mikon päivän kunniaksi syömässä Smirren uusia herkkuja. Olimmehan 
niistä jo saaneet esimakua, kun olimme kuvailemassa annoksia edellisellä viikolla. 



 
 
Lokakuu 2018 
 
1.10. Tänään ovat loputkin suomiyrittäjät avanneet ovensa. Nyt vain odottelevat turisteja 

ja talviasukkaita. 
 2-3 seuraavan päivän aikana saapuu suomesta Teneriffalle, ja Puertoon kymmenit-

täin suomalaisia talviasukkaita.  
 Meille he ovat jo ennen tuloansa teettänee runsaasti työtä. Muutama viikko on 

mennyt kun olemme lattaneet heidän asuntojansa asuttavaan kuintoon. 
 
5.10. Ei riitä että antennisignaalit on hukassa. 

Nyt on laitettu Belairin uima-allas uintikiel-
toon. Vesi on ihan "myrkynvihreätä" joten 
ei kyllä tee mielikää siihen pulahtaa.  
Uima-allasremonttia varten kerättiin ke-
väällä rahat, mutta se on toistaiseksi teke-
mättä. Johtuneeko siirretystä remontista,  
että allas on nyt sitten tuosaa tilassa. 

 
9.10. Taloyhtiön "teknikko" on palannut lomaltaa, ja heti alkoi tapahtumaan. Uima-altaan 

tyhjennys on nyt menossa, joten ehkä on alkamassa se kauan odotettu allasre-
montti.  

 
10.10. Nyt on allas tyhjä. Mielenkiinnolla jämme 

odottelemaan, että milloin alkaa jotain ta-
pahtumaan. 

 
15.10. Uusi viikko alkoi. Altaalla ei ole tapahtunut 

mitään. "Teknikkomme" kävi potkimassa 
roskia altaan pohjalla. Siinä kaikki 

 
 Mainitsin hänelle samalla että tv signaali puuttuu edelleen. Viittoili sormella oman 

asuntonsa suuntaan ja mutisi jotain mennessään. 
 
 Nyt on kulunut 2,5 kk siitä kun palasimme suomestya. Siitä saakka olemme olleet 

Canarian uutisten paitsiossa. 
 
19.10. Roskapostittajat ovat todella nopeita. Olen joutunut vaihtamaan palautesivun palau-

tusosotetta kahden viikon välein, koska osoite kaivetaan palautelomakkeesta esille 
melko pikaisesti, ja sitten siihen lähetetään runsaasti roskapostia. 

    Nyt muutin sitä silleen että etsin netistä vapaan PHP palautelomakkeen ja sovitin 
sen omalle sivulleni. Se olkoon nyt koekäytössä jonkin aikaan ja seuraan lopuuko 
roskapostittaminen. 

 
21.10. Nyt vaikuttaa siltä että olen päässyt eroon roskapostittajista. Yhtää postia ei ole tul-

lut viikkoon. 
 
 Calle Zamoralle rakennettu itsepalvelupesula on avannut ovensa. Nyt noita pesu-

loita on alakaupungissa jo 2 ja lisäksi yksi pesula, jossa myös taitaa olla yksi pesu-
kone käytössä. Lisäksi La Pazissa Cupulassa on yksi pesula. 

 
22.10. Tukkukauppa tutuksi. Käytin Smirreä tukkukauppa Macrossa. Kovasti pitää ihme-

tellä tukkukaaupan hintoja. Ne on kovasti korkeaampia mitä Puerton kaupoissa. 



Syy tukkukaupan ostoksiin on se että verotukseen kelpaa vain tukkukaupan ostok-
sista tulevat kuitit. 

 
 Jonkin sorttista llikehdintää näin uima-altaalla. Kolmen miehen ryhmässä oli sama 

mies joka on olut muissakin Belairin remonteissa osallisena. Enkä tästä jotain keh-
keytyy. 

 
28.10. Hieman saivat irtomaalia ensimmäisellä viikolla reunoista raaputetuksi. Tuli viikon-

loppu ja ukot katosivat moneksi päiväksi. 
 
31.10. Tämän viikon alussa tulivat sellaisen pienen painepesurin kanssa pesemään al-

lasta. Samaisen paineen saa tavallisella puutarhaletkusta aikaiseksi, joten vaikutti 
eritäin tehottomalta työskentelyltä. 

 Eipä ole "teknikkommekaan" saanut mitään aikaiseksi. Hänelle on mainittu anten-
nin puuttuvasta signaalista useaan otteeseen, mutta ei tee mitään asian eteen. Jo-
tenkin vaikuttaa työtä vieruksuvalta henkilöltä. Kävelee päivät avainipun kanssa ja 
pomputtelee niitä käsissään. 

 
 
Marraskuu 2018 
 
1.11. Tänään on kulunut 4 kk siitä kun meillä ei ole ollut Canal Canaria näkyvillä. Ois var-

maan pienen fiestan paikka.  
 
2.11. Olin päivän rakentamassa koiralle aitausta. Suomalaisella pariskunnalla on asun-

nossaan pieni piha- alue, ja sen ympärilla matala muuri. Se kaipasi hieman tuu-
nausta, jotta koira saa vapaasti oleskella pihalla, pelkäämättä että se hyppää aidan 
yli ja painelee omille teilleen. 

 
11.11. Esperanza 
 
12.11. Syksyn kiireet on sen verran hellittänyt, että saimme aikaiseksi aloittaa syksyn opis-

kelut. Que Tal kirjat kaivettiin laatikosta ja pyyhittiin niistä pölyt. Jonkunlaista edi-
tymistä pitäisi saada aikaiseksi.  

 
13.11. Afur. Tällä reissulla seurasimme miten luonnon kukkien kukintakausi on alkanut. 

Kovasti ei kasvustoa vielä ollut. Muutama Marketta ja sitten valkoisena kukkiva 
"amarylliskasvi", jonka nimeä en tarkkaan tiedä. En löytnyt sitä netistäkään. Pitänee 
odotella jos joku sen tunnistaa.  

 
 Nyt on kaikki hyvin TV rintamalle. Canal Canaria on jälleen tullut näkyviin, joten 

taas olemme ajantasalla Canarian tapahtumista. 
 
14.11. Esperanza 
 
16.11. Teno Alto 
 
22.11. Shoppailemassa Santa Cruzissa. Vettä tuli kaatamalla ja moneen kertaan. Suurin 

määrä kuitennkin La Lagunan paikkeilla. 
 Santassa El Corte Inglesissä, ja Primarkissa. La Lagunassa Decathlonissa. 
 
30.11. Chamorcassa. Kohdallemme sattui mielenkiintoinen ilmiö. Taivas lähes pilveetön. 

Sateesta ei tietoakaan. Las Palmas de Anagan päällä leijui yksinäinen pilviharso, ja 



kun siihen auringonsäteet, niin siihen ilmestyi erikoinen sateenkaarikuvio. Pyöreä, 
ja kun auringon säteet tuli selkäni takaa, niin oma varjo näkyi sateenkaarikuviossa. 

 
 
Joulukuu 2018 
 
1.12. Jouluvalojen sytytys illlalla 19:30 
 
7.12. Teno Alto 
 
13.12. Alkuviikko on pitänyt meidät kiireisinä. Koko viikon tehtävät piti saada valmiiksi, sillä tämän 

vuoden ainut pikkujoulu, johoin meillä oli aikaa vietettiin Jorman Baarissa 14.12. 
 
16.12. Päivä “etelässä”. 
 Kävimme moikkaamassa ystäviämme jotka olivat tulleet viikon lomalle Americasin puolelle. 
 
 Hotelin vierestä löysimme ruokapaikan jossa kävimme maistelemassa oikein hyviä tapak-

sia. Jälkiruokana halusimme tarjota ystävillemme Zaperocon, jota tarjoilija ei kuitenkaan 
tuntenut. Kun selitimme mitä se sisältää, niin tokaisi, ai Barraquito con licor. Se tuli sitten 
sellaisena American versiona, joka on hieman erinäköinen kun Puertossa. 

 
 20.12. alkaa “loma”, jolloin jään Joulun viettoon. 
 
 

Hyvää Joulua ja Onnellista 
 Uutta Vuotta 2019   

 
 



Tammikuu 2019 
 
10.01. Suomiloman loppu. Kolmen viikon Joululoma päättyi. Tänään palasimme 

Rovaniemeltä Ouluun 9:20 junalla. 
 Oulussa La Festaan pizzalle ja sen jälkeen kaupasta ruikkaria laukkuun. 

Ruokailun ja ostosten jälkeen taksilla lentokentälle. Etukäteen sovittu 
hinta rautatieasemalta lentokentälle 30€. Matka oli mittarin mukaan hie-
man yli 30€ kuski pysäytti mittarin hieman ennen terminaalia. 

 
11.01. Suomiloman aikana hankittu "romuska" oli edennyt sen verran pahaksi 

että tänään oli mentävä lääkärin vastaanotolle. Tuliaisina penisiliinikuuri  
ja pari muuta "roppia"  Näitä kun popsin viikonlopun, niin eiköhän ala lää-
kitys oleen kohillaan. 

 
 Maanantaina 14.01. kontrolli. Jos ei viikonlopun tehokuuri pure, niin sit-

ten otetaan käyttöön varasuunnitelma. 
 
14.01. Kontrollissa käyty. Keuhkoputken tulehdus "tainnutettu". Vielä otettavana 

paria muuta “roppia” joilla yritetään saada tuon tulehduksen mukanaan 
tuomat flunssan oireet myös paranemaan. 

 
22.01 Viime viikko vietetty rauhallisesti ja liikoja rehkimättä. Nyt tuntuu pääse-

vän tämän viikon viettoon paremmassa kunnossa. 
 Viikolle jo merkattu ohjelmaa. to. scootterin katsastus, ja pe. Afuriin ran-

tareittiä kiertelee. 
 
23.01. Katsastuspäivä scootterille. La Orotavan katsastuskonttorilla Polígno 

San Jerónimossa. Sinne voi mennä ilman ajanvarausta. Tänään jouduin 
hieman odottelee, koska siellä on myös niitä jotka ovat varanneet ajan. 
Nyt kuitenkin on leima lapussa ja ajoaikaa kaksi vuotta lisää. 

 
29.01 Eilen huomasin sähköpostissa ilmoituksen että Roque Chicon kätkörasia 

on rikki. 
  
 Kun olen sen kätkön huoltaja, niin tänään riensin aamupäivällä vaihta-

maan sinne uuden rasian. Siinä kun on päällä kiviä painona joilla varmis-
tetaan kätkön paikallaan ja piilossa pysyminen, niin joskus se rasian 
kansi vaan särkyy. Kun vesi pääsee rasiaan, niin muistivihko kastuu ja 
löytöjen kuittausmerkinnät ei onnistu. 

 
 Tänään saapui saarelle suomalaisen matkatoimiston MatkaMieli ryhmä 

viikoksi tutustumaan saaren retkitarjontaan. Minun on tarkoitus kulkea 
viikko heidän mukana, ja antaa vinkkejä tarpeen mukaan. Heillä on tar-
koitus järjestää teemamatkoja Teneriffalle retkeilyn muodossa. Aikaisem-
min on Gran Canaria ja La Palma ovat olleet heillä retkeilyjen kohteena.  

 
30.01. San Pedrossa suomalaisen patikointiryhmän kanssa. 



 
31.01. Calderassa ryhmän kanssa kiertämässä Caldera - Aguamansa reittiä. 
 
 
Helmikuu 2019 
 
1.2. Kauden päätösjuhla. Olimme juhlistamassa Jorma Tuomisen ravinto-

lauran päättymistä. Jorma siirtyi eläkkeelle ja baarin toimintaa jatkaa 
kokki Kalle Tiainen (Smirre). 

 
 Tämä oli jo toinen kerta, kun Jorma vetäytyi baarijutuista, mutta aina se 

vaan veri vetää uudelleen. Nyt oli kuulemma lopullinen, sillä ei voi jäädä 
eläkkeelle, jos on baarin omistaja. 

 
4.2. Tänään teimme MatkaMieli ryhmän kanssa heidän reissunsa viimeisen 

patikan, sillä huomenna heillä on paluu suomeen. Reitti, Chinamada - 
Punta Hidalgoon. Hienot maisemat ja hyvää sai retkeläiset nauttimaan 
Anagan maisemista oikein kunnolla. 

 
12.2. Kirjoittivat netissä että La Pazin rantareitti olisi avattu liikenteelle. Päätin 

itse käydä tutkailemassa reittiä. En päässyt läpi alkupäästä, vaan jonkun 
matkaa kuljettuani edessä oli verkkoaita. palasin hieman ja nousin ka-
dulle. Kävin kääntymässä Bollullossa. Paluumatkalla yritin toista kautta. 
En päässyt sieltäkään. Puolimatkassa on sielläkin verkkoaita. Kun tulee 
aita eteen, niin siitä on lähistöltä pääsy ylemmäs katutasolle. 
Bollulloon on tehty hieno näköalakahvila, ja laajennustyö näytti olevan 
menoillaan. 
 

14.2. Illemmalla lämpötila kohosi yli 26 asteen. Taitaa tietää jonkinlaista myrs-
kyä. Nyt jo puut huojuu aika lailla voimakkaasti. Ennenkin on koettu kova 
lämpötilan nousu ennen isompaa myrskyä, tai sadetta. Nyt sitten odotel-
laan.. 

 
15.2. Alkuvuodesta sairastettu keuhkoputken tulehdus uusiutui. Tänään kävin 

La Pazissa vastaanotolla ja diagnoosi oli jälleen keuhkoputken tulehdus. 
Nyt sitä hoidetaan viikonlopun yli rokotteilla ja maanantaina uuteen tar-
kastukseen. 

 
20.2. Cuatro Vientos remppapäivä. 
 
24.-10.2. Vuoden 2019 Karnevaali viikot. Tänään ohjelmassa lapsikuningattaren 

valinta. Juhlinta kestää kaksi viikkoa. 
 
28.2. Ensimmäinen karnevaaliviikko "lämmittelyviikko" alkaa olla takana. Tä-

nään on karnevaalikuningattaren valinta, ja lauantaina avajaiskulkue. 
 



 Seuraava viikko on sitten täynnä tapahtumaa, joka huipentuu päätöskul-
kueeseen lauantaina 9.3. 

 
 Linja-autoaseman työt edistyy vauhdilla. Nyt valavat betonista sellaista 

liki puolen metrin paksuista muuria alueen ympärille. En ymmärrä mitä 
noissa busseissa on niin vaarallista että ne tarvitsee ympärilleen moisen 
muurin. 

 
 En tiedä miksi tuollainen muuri, mutta tässä vaiheessa se betonin väri-

senä näyttää älyttömän rumalta. Ulos päin vaikuttaa bunkkerilta tykkiauk-
koineen. 

 
 
Maaliskuu 2019 
 
1.3. Karnevaalin aloitusbileet. Tapaksia ja viiniä maistellen vietimme iltaa 

Smirre's Cuatro Vientosissa.  
 
2.3. Karnevaalin avajaiskulkue. Vaikuttaa että vuosi vuodelta kulkueet muut-

tuu, mutta ei parempaan suuntaan. Jotenkin ne vaan on vaisumpia kun 
ennen. Liekö hieman kylästymista ainaiseen juhlintaan.    

 
4.3. Cuatro Vientosissa tekemässä pientä remppaa. Oli aika vaihtaa baarin 

tiskiin uusi työtaso. Entinen kesti 3 vuotta, mutta onhan se kovalla käy-
töllä. 

 
6.3. Sardiinin hautajaiset. Seurasin kulkuetta Belairin kohdalla, kuten parina 

aikaisempanakin vuotena. 
 Varsinainen "hautaus" (poltto) tapahtuma hieman 22 jälkeen, koska ilotu-

litus alkoi kovalla paukkeella 22:20 Se on normaalisti aina "hautajaisten" 
lopussa. 

 
8.3. Korkokenkäjuoksu (miesten korkokenkämaraton). Kansaa oli niin julme-

tusti että emme päässeet lähellekään paikkoja joista olisi saanut parem-
min kuvia, joten tyydyimme muutamaan kurkottamalla otettuun kännyk-
käkuvaan. Onhan noita kuvia vuosien saatossa jo kertynyt kiintolevylle 
melkoinen märä. 

 
9.3. Coso. Karnevaalin päätöskulkue. 
 
14.3. Los Llanosissa (Arenas Negras) kiertämässä Chinyeroa  
 
16.3. Chamorcassa tutkailemassa miten kevään edistyminen näkyy Anagan 

koillisrinteellä. ilma oli todella lämmin. GPS laitteen lämpömittari näytti 
yhdessä välissä jopa 30ºC 

 



 Jonkin verran kukintaa jo havaittavissa, mutta kynttiläneidonkieli odotut-
taa vielä. Yhden kukkivan näin tien vieressä aivan Chamorcan läheisyy-
dessä. 

 
20.3. Cuatro Vientosissa kääntämässä jääkaapin ovi. Kaappi oli tehtaan jäljiltä 

oikealla kädellä avattava, ja sijoituksesta johtuen se avaaminen oli han-
kalaa, joten se oli käännettävä. 

 
26.3. Eiliselle päivälle suunniteltu Teno Alton kierros piti perua runsaan sateen 

vuoksi. 
 
 Samainen sade vaikutti myös sen että Teidelle tuli lumi ja suunniteltu 

Paisaje Lunarin kierros vaihtui Afurin kierrokseen. 
 
27.3. Tämän päivän suunniteltu kierros Tenon maisemiin päästiin toteutta-

maan. Vaikka ennusteet lupailivat hieman sadetta, niin saimme kuitenkin 
patikoida sateettomassa säässä. Pilvet kuitenkin olivat matalalla, joten 
se rajoitti jonkin verran maisemien katselua. Pilvisyys antoi kuitenkin ku-
viin hieman sumuista tunnelmaa. 

 
31.3. La Bamban kiitosbileet. Hotelli remontin takia Bamban toiminta loppui ny-

kyisissä tiloissa. Uusille tiloille on haku päällä, joten odottelemme uusia 
uutisia kesän aikana. 

 
 
Huhtikuu 2019 
 
1.4. La Bamba sulki ovensa eilen (viime yönä) ja jo heti tänä päivänä Miksu 

oli porukan kanssa viemässä Bamban irtaimistoa tilapäisvarastoon. 
 

Hotellin ilmoitettu remonttikin on ilmeisesti alkamassa pikaisesti, sillä 
oven edessä oli pysäköintikieltomerkkejä neljän autopaikan kohdalla. 

 
6.4. Tänään kävimme hakemassa lämminsavulohta REPEstä. Anne järjestää 

sitä silloin tällöin myyntiin saakka, joten sekin makunautinto on hoidossa. 
Kiitos siitä Annelle. 

 
15.4. Vaihtaminen Win7 versiosta Win10 versioon ei käynyt käden kään-

teessä. Perusohjelmien kanssa ei ollut ongelmia, mutta Skype teetti 
työtä. Nyt sekin ongelma on ratkennut ja samalla sain rutkasti tietoa ja 
kokemusta Win10 versiosta. 

 
12.–21.4. Pääsiäisviikko Puerto de la Cruzissa. Kirkollista (uskonnollista) ohjel-

maa oli lähes jokaiselle viikonpäivälle. Näyttävin oli pitkäperjantain kul-
kue. 

 



 Viikko oli juhlava, kuten kaikki kirkolliset juhlat. En ihmettele yhtään että 
kaikki paikalliset, ikään ja sukupuoleen katsomatta kaikkiin kirkollisiin juh-
liin osallistuu. 

 
26.4. Kesäloma… 
 Kesän ajan sivupäivitys on satunnaista, sillä se vaatii oman ohjelman 

joka on minulla asennettuna vain kotikoneella 
 
 
Toukokuu 2019 
 
1.4. Olen siirtynyt kesälomakuukauden puolelle. 
 
9.5. F1 kisaviikonloppu alkaa. 7:00 lähtö TFN kentältä kohti Españjaa ja siellä 

seuraamaan Spanish Grand Prix 2019 paikkaan Circuit de Barcelona-
Catalunya. Tarkoituksen kannustaa suomalaisia F1 kuskeja, Kimi Räik-
köstä ja Valtteri Bottasta) hyvään kisamenestykseen. 

 
 Barcelonan lentokentältä oli hotelliimme matkaa n. 70 km, ja kuljetuksen 

olimme tilanneet ShuttleDirect firmalta. Kun saavuimme kentälle, niin 
laukkujenpalautus osaston jälkeen löysimme INFO pisteestä keltapaitai-
sen oppaan, juuri kun tilausvahvistuksessa oli mainittu. Hän ohjasi mei-
dät bussiin. Kuljetus kentältä hotellille kesti Bacelonan ruuhkissa hieman 
yli tunnin. 

 
10.5. Meillä oli kisapaketissa kuljetus kisapaikalle kahtena päivänä, joten per-

jantaina pidimme vapaapäivän, ja tutustuimme Celellan kaupunkiin. Se 
olikin suuri yllätys, sillä se vaikutti oikein rantalomakohteelta pitkineen 
hiekkarantoineen. 

 
11.5. Aika-ajopäivä. Lähtö hotelilta 10:00 ja edessä oli n. tunnin mittainen 

matka Barcelonan F1 radalle. Kerkesimme alueelle kun kolmas sessio 
vapaita harjoituksia oli menossa. Näin ensikertalaiselle F1 autojen meteli 
tuntui aivan uskomattoman kovalta. 

 
 Kaikenlaista kilvanajoa oli pitkin päivää. Oli Formula 2 ja Porche Mobil 1 

superCap kilpailu. 
 
 Kävimme myös Fan alueella seuraamassa kisailijoita ja heidän haastat-

teluja. Olipa siellä myös F1 auton rankaan vaihto kisa. Nopein joukkue 
vaihtoi renkaan alle 3 sekunnissa. 

 
 Aika-ajotapahtuma alkoi vasta klo. 15:00 ja loppui 16:00 Bottaksen pyö-

rähtämisestä huolimatta, hän pystyi keskittymään ajamiseen ja ajoi itsel-
leen paalupaikan. Räikkönen jäi kärjestä. Se ei kuitenkaan kannustus-
joukkoja masentanut. 

 



 Paluu hotellille lähti 17:00 ja jälleen oli edessä tunnin bussikyyti. 
 
12.5. Kisapäivä. Bussi oli hotellin edessä valmiina jo ennen kymmentä. n. 70 

F1 fania täytti kolme bussia, ja taas mentiin. 
 
 Tänään jälleen ohjelmassa Formula 2, Formula 3 ja Porche Mobil 1 Su-

perCap kisoja. 
 

Me kiertelimme ja katselimme kisa-aluetta hieman joka suunnasta, sillä 
oheiskisoja pystyi katselemaan joka suunnalta. Kuljettajien paraati oli 
13:30 jonka jälkeen siirryimme omille paikoille K katsomoon seuraamaan 
varsinaista kisaa. 
 
Kisan lopussa alkoi TV:stä tuttu valtava rynnäkkö pitkin rataa kohti pal-
kintojenjakopaikkaa. Emme päässe kovin lähelle, mutta olimme kuitenkin 
sen verran kuitenkin, että näimme tapahtuman hyvin ja kun hieman 
zoomaili kameralla, niin saatiin jokunen itse otettu kuva F1 kisaan palkin-
tojen jaosta omaan arkistoon. 

 
13.5. Kotiin lähtö. ShuttleDirect firma oli eilen meille ilmoittanut hotelilta nouto-

ajan 7:30 (+/- 15 min.) Bussi saapui 7:40 joten palvelu palasi siten kun 
meille oli ilmoitettu.  

 
28.5. Suomireissu alkaa… 
 
 
Heinäkuu 2019 
 
10.7. Suomiloman loppu ja lento kotiin. Norwegian muutti 10.7. varattua HEL-

BCN lentoa niin paljon myöhäisemmäksi, että emme olisi ehtinyt Barce-
lonassa Teneriffan lennolle. 
Asiakaspalvelu pelasi kuitenkin hienosti ja he tarjosivat tilalle aikaisem-
paa lentoa, joka oli Tukholman kautta. Lähtö hieman aikaistui, mutta ker-
kesimme Barcelonassa loppulennolle, johon meillä oli jo liput hankittuina. 
 

 
11.7 Puertossa osataan kesällä juhlia. Heinäkuussa vietetään juhla nimeltä 

Fiesta de Julio joka kestää 21 päivää. Fiesta de Julion, ehkä tärkeim-
pänä päivänä pidetään 16.7. vietettävä DÌA DE LA VIRGEN DEL CAR-
MAN päivää. Päivä jolloin paikalliset kuljettavat kahta patsasta kirkosta 
kalasatamaan ja siellä nostavat ne veneisiin. Kun patsaat on veneissä, 
niin ne lähtevät merelle tekemään jonkun kokoisen kierroksen, ja palaa-
vat illemmalla takaisin rantaa. Rantaan palattuaan kantajat kierrättävät 
patsaita vanhassa kaupungissa jonkinlaisen ”kaavan mukaisesti” Välillä 
pysähtyen ja ilotulittaen kulkueen kunniaksi. Yöllä patsaat saapuu takai-
sin kirkkoon. Lopuksi on sitten sellainen isompi ilotulitus, että ikkunat 



helisee. Tällainen kaava on aikaisemmin ollut. Nykyistä en tarkkaan 
tiedä, sillä olen ollut monena kesänä juhlan aikaan suomessa. 

 
 Tuohon mainittuun 16.7 olevaan päivään valmistaudutaan koristelemalla 

kaupungin katuja ja rakennuksia. Juhlan aikaan kalasatamaan odotetaan 
jopa 30000 ihmistä. 

 
15.7. Taitaa olla Fiesta de Julio ohjelmassa virheitä, kun ei minun silmiini osu 

ne jutut joita ohjelmaan on merkitty. Eilen piti ohjelman mukaan olla van-
hojen autojen esittely klo. 10:00 Avda Colonilla. Menin paikalle ajallaan. 
Odottelin kaksi tuntia, mutta yhtään autoa ei paikalle ilmestynyt. 

 
 Tänä aamuna piti olla AQUAGYM kalasatamassa. Ei sielläkään mitään 

jumppaa ollut. Ainut jumppa oli minun aamukävelyni. Toimintaa kylläkin 
oli, sillä TV autot ja sähkömiehet virittelivät laitteitaan huomista päivää 
varten. 

 
16.7. Día de La Virgen del Carmen.  
 Tämän päivän kulkue oli se jota oli odotettu ja sitä oli valmisteltu päivä-

kausia. Kulkue lähti kirkosta18:30 paikkeilla, ja eteni San Telmon näkö-
alatasanteen ja Ayuntamienton kautta Kalasatamaan. Siellä molemmat 
patsaat nostettiin veneisiin ja kierrätettiin mutka merellä.  
Merimatkan jälkeen patsaita kierrätettiin kaupungilla ja välillä ilotulitettiin 
kulkueen kunniaksi. 
Yöllä, kun patsaat palautettiin kirkkoon, alkoi loppuhuipennus, eli kunnon 
ilotulitus. 

 
21.7. Yritin pitää Facessa kahta sivustoa. Teneriffan retket ja Mikko Manno-

nen, mutta se ei toimi tarkoitetulla tavalla. 
Nyt olen merkinnyt poistettavaksi Teneriffan retket sivuston, ja tulen yh-
distämään se omaan sivustooni. Olen nimennyt oman sivuni uudelleen 
Mikko Mannonen Teneriffan Retket” sivustoksi. 
Myös www.retket.info sivustoa tulen ylläpitämään, koska sen sivuston si-
vukuvaan pystyn itse vaikuttamaan. 
 
Sen poistuminen tapahtuu 14 vuorokauden kuluttua, poistohetkestä. Sen 
pitäisi poistua laskujeni mukaan 28.7. Vastaisuudessa päivitän vain 
kahta sivustoa. Yhtä facessa ja omaa www.retket.info sivustoja. 

 
23.7. Fiesta de Julio viikot on ohi ja on alkanut normielämä. Siihen kuuluu puu-

tarhojen kastelua ja nurmikon leikkausta. 
 
26.7. Linja-autoaseman työmaalla istuttivat palmuja, jotka on jostain siirretty, 

kun olivat niin korkeita. Ei ne mitenkään hienon näköisiä ollut. Pitkä 
runko ja korkealla latvuksessa muutamia oksia / lehtiä. 

 



 Eipä silti, ei se kovin hienolle näytä rakennelmakaan, kun se on ympä-
röity paksulla betonimuurilla, jossa ”tykkiaukkoja”. Tulee mieleen vankila.  

 
28.7.  Tänään puutarhatöissä tutkailin miten banaanin kasvustoja pitää ope-

roida. Karsin ylimääräisiä kukintoja vähemmäksi, ja poistelin banaanei-
den päästä kukintojen jäljet.  

 
 
Elokuu 2019 
 
1.8. Tänään leikkasin banaanitertusta ”latvan” ja poistin kukan ohjeen mukai-

sesti. Nyt pitäisi ohjeen mukaan loppujen kasvaa paremmin, ja kook-
kaimmiksi. 

 
5.8. Tänään oli taas puutarhan hoitopäivä. Minun banaaninviljelyn opiskelu ei 

ollut edistynyt. Viimekerralla irrotetut banaanit ei ollut kypsynyt yhtään, ja 
jäljelle jääneet näyttivät saman kokoisilta kun aikaisemminkin. Ehkä se 
edistyminen on sen verran hidasta, että sitä ei muutamassa päivässä 
huomaa. 

    Tämä on minulle sellainen päivälenkin aihe, kun käyn aamuisin sellai-
sen tunnin kierroksen kävelemässä. 

 
16.8. Puutarhan kastelut jatkuu. Kastelulle on tarvetta, sillä lämpötila on nyt 

sellainen että patikointikaan ei juuri nyt kiinnosta. 
 
 Skootteri (Aprilia Arrecife 125cc) on käytetty huollossa. Vielä odotellaan 

uutta osaa, jolla saadaan sivutuki kuntoon.  
 
Olen katselemassa tilalle 250cc skootteria, sillä tuo 125 on kahden kul-
jettamiseen vuoriston teillä hieman pienitehoinen. Tehokkaampi on jo kii-
karissa, mutta ensin pitää löytää entiselle uusi koti, jotta voisi siirtää va-
kuutuksen.  
 
Yhdessä skootterissa on riittävästi, sillä parkkipaikat alkaa olla jo niillekin 
kohta hakemisessa. 

 
20.8.  Gran Canarian metsäpalon riehuneen jo toista viikkoa. 12.000 hehtaaria 

metsää palanut ja 9000 ihmistä evakuoitu asunnoistaan turvaan. Paikal-
lisuutiset näyttää lähetystä sammutus operaatiosta liki aamusta iltaan. 

 
22.8.  Usein on ollut vitseissä aiheena, että kun poraa seinään reikää, niin se 

osuu vesiputkeen. Nyt ole kokenut sen omakohtaisesti. 
 
Porasin seinään propulle reikää, kun oli vaihdettava uudet hätävalaisi-
met. Hätkähdin kun pora upposi helposti, ja kohta alkoi vesi suihkua-
maan. Hieman tuli kiire sulkemaan vesi, ja sitten alkoi seinän piikkaus, 
jotta saatiin vioittunutta putkea ½ metriä näkyviin. Katkaistiin se reiän 



kohdalta ja siihen laitettiin tilapäinen hana, jotta veden tulo saatiin loppu-
maan. Onni oli että vesiputket on muovia, joten se ½ metrin putki saatiin 
taivutettua hieman sivuun, jotta voitiin siihen hana laittaa.  
Vielä on haettava uutta putkea jotta saadaan siirretyksi hana parempaan 
paikkaan. 
 

27.8.  IKEAn reissu. Meillä hakusessa kenkäteline. Smirre oli mukana ja hä-
nellä oli kuormassa kaikenlaista baarissa tarvittavaa tavaraa. Lautasia 
paistinpannuja, kuppia ja kippoa vaikka minkälaisia. Lisäksi huopia kyl-
miä talvi-iltoja varten. 

 
29.8.  Ohjelmassa skootterikaupassa uuden skootterin rekisteröintipapereiden 

päivitys. Uuden ovat luvanneet syyskuun eka viikolle. 
 
31.8.  Kirpparikierros kaupungilla, että mitä ovat viikolla saaneet aikaan. 
 Katutyöt on vielä Magan nurkilla pahasti kesken. 

Kaiken maailman juhlia on jatkuvasti Viikolla oli Semana Bávara ja heti 
perään Oktoberfest. Lisäksi samaan aikaan on Pinoleressä oma kylä-
juhla. Rannan parkkipaikalla mosteriautojen esitys. Seuraavana viikon-
loppuna Martiañezin rannassa Festival audiovisual de deportes extrenos. 
 
Charcolle ovat saaneet Dinamico ravintolan valmiiksi ja ollut jo auki vii-
kon verran. Kaikki ajallaan…. 

 
 
Syyskuu 2019 
 
6.9. Kävin hakemassa uuden skootterin, jota olin odotellut jo liki viikon. 
 Nyt on alla Daelim 250. 
 125 Aprilia on huollossa, sillä sivutuen sähkölaitteet on “hapettuneet” ja 

se käynnistyy vaikka sivutuki on alhaalla. Tästä asiasta katsastusmies 
minulle huomautti, joten se on korjattava. 

 Nyt pitää miettiä, että mitä tekis entiselle.  
 Yritänkö myydä vai vuokraanko sitä jollekin halukkaalle.  
 
14.9. Kesäloma lähenee loppuaan. 
 Tänään avaa ovensa uuden suomalaisyrittäjän Bar Corona. Päivä ja 

Mantsu avaa baarinsa ovet klo. 14:00 Anatolian alakerrassa osoitteessa 
Calle Hermanos Fernandes Perdigon 12   

 
23.9. Thomas Cook konkurssiin. 
 
25.9. Tänään saimme Smirren kanssa päätökseen Cuatro Vientosin pikku tuu-

naukset. Osittain rikkinäiset valotolpat poistettiin ja uudet valolyhdyt lai-
tettiin katoksen pystytolppiin. Koska halusimme johdot pois näkyvistä, 
niin uitimme ne katoksen palkkien sisään. Se olikin mielenkiintoinen pro-
jekti, mutta nyt ne on piilossa, joen talvikausi on valmis alkamaan. 



 
 Tänään sain Aprilian huollosta ja nyt sekin on katsastusmiehen vaati-

massa kunnossa. Nyt voi sanoa että on ”kahden scootterin loukussa”. 
 
29.9. Afurissa. Tänään ohjelmassa oli pieni, ja kevyt puolipäiväretki. Kävimme 

Tamaditen rannassa pikku picnikillä. 
 
 Kun palasimme Afuriin niin kuulimme ”papan baarissa” että Teneriffalla 

koko saaren kattava sähkökatko. 
 
 Reissun jälkeen kävin hakemassa Jussilta hitsaustyöt. Erään suomalai-

sen sähkökäyttöiseen pyörätuoliin piti tehdä uudet telineet joissa pide-
tään jalkoja. Entiset kun oli vinksahtaneet kallelleen kun ne oli rakennettu 
liian heikoiksi. 

 
 Illalla lähdimme katselee, että saisiko Puertossa jostain jotain pientä syö-

tävää. Ainoa paikka josta saimme hampurilaisen oli ”kirkkobaari” Heillä 
oli paistotaso (planza) joka toimi kaasulla. Olivat juuri laittamassa kiinni, 
koska keittiössä ei ollut valoja. Taskulampun valossa ruoan laittaminen ei 
kunnolla onnistu. 

 
 Sähkö katko jatkui n. 9 tuntia. Valot palasi illalla 23 paikkeilla.    
 
 Nyt on kesäloma loppunut ja arki alkanut! 
 
 
Lokakuu 2019 
 
1.10. Puutarhan hoito jatkuu. Viime kuun lopussa saimme sieltä banaaneja n. 

30 kpl. ”nipun”. Kypsyivät samaan aikaan, joten meillä riitti syötävää. Pari 
uutta terttua on tulossa, mutta niihin menee vielä aikaa. 

 
5.10. Meillä on muutamien suomalaisten kanssa sopimus, että laitamme hei-

dän asuntonsa asuttavaan kuntoon ennen heidän tuloaan. Nyt sitä teke-
mistä on viime päivinä riittänyt. 

 
10.10. Dacian huoltovalo syttyi. Se tarkoittaa, että on täyttynyt 5000km tai vuosi 

edellisen huollon jälkeen. Minun kohdalla se oli vuosi. 
 
 Nyt on uusi huoltoaika varattu torstaille 17.10. Renaultin huolto on lope-

tettu La Orotavassa, joten lähin paikka on Tacorontessa. 
 
14.10. Taas on yksi suomikämppä laitettu asuttavaan kuntoon. Hyvä siihen on 

asukkaiden tulla talvea viettämään. 
 
 Tämän syksyn ensimmäinen lääkekuuriresepti on kourassa. Lisäksi pitää 

käydä piikillä kolme kertaa. 



 
31.10. Lääkekuuri on syöty, mutta yskä tuntuu jatkuvan sitkeänä. Olen jo otta-

nut pari pullollista (kaksi viikkoa) yskänlääkettä. Hitaasti tuntuu auttavan.  
 
Marraskuu 2019 
 
1.11. Tänään Smirre’s Bar Cuatro Vientos vietti virallisia syyskauden avajaisia. 
 
5.11.  Sateinen viikonloppu tulossa joten Batanin patikoinnit on vaarassa. 
 
6.11. Batanin patikka peruttu (sade). 
 
8.11. Batanin patikka peruttu (sade). 
 
10.11. Paisaje Lunar. Edellisestä Lunarin patikoinnista oli jo kulunut 5,5 vuotta. 
 
15.11. Jännitettiin Suomen ja Liechtensteinin välistä jalkapallo-ottelua. Suomi 

varmisti voitolla paikan Jalkapallon EM kisoihin. 
 
21.11. Tänään otettiin käyttöön Puerton uusi linja-autoasema. Sen rakentami-

nen alkoi huhtikuussa 2018 ja se avattiin tänään. Paikalla vaikutti, että 
kaikki ei vielä ole valmista, mutta lähtevät ja saapuvat bussit pystyvät 
siellä jo operoimaan. 

 
28.11.  Batanin patikka. Sää suosi, joten päästin ihailemaan maisemia ihan kun-

nolla. Metsäosuudet olivat hieman varjoisia ja paikka paikoin ”märkiä” 
sillä yö- ja pilvikosteus oli polut saanut aikalailla märiksi. 

 
29.11.  Batanin patikka. 
 
 
Joulukuu 2019 
 
1.12. Jouluvalojen sytytysajasta oli liikkeellä niin monta versiota, mutta mikään 

niistä ei pitänyt paikkaansa.  
 Olin illalla Charcolla odottelemassa valoja, mutta kun mitään ei tapahtu-

nut, siirryin n. 20 paikkeilla kirkkopuistoon. Siellä jatkui joululaulut ja jo-
tain muita esityksiä. n. 20.45 valot viimein syttyivät. 

  
2.12. Batanin patikka. Reitti on hienoissa maisemissa, vaikkakin luonnon he-

räämisen ja kukintojen paras aika on vasta helmi- maaliskuussa. 
 
8.12. Teno Alto. Ehkä tämän vuoden viimeisin patikka, sillä Hanna tulee joulun 

viettoon ja olemme varanneet muuta ohjelmaa hänen loman ajaksi. 
 
11.12. Tänään ostin netin kautta liput 17.12. pelattavaan koripallo-otteluun Ibe-

rostar vs. Mornar bar. Ottelu alkaa tiistaina 19:30 ja kestänee n. tunnin. 



    Sitä ennen käymme kuitenkin katsomassa Teneriffan jalkapallo-ottelun 
la. 14.12. jos sää sen sallii. 

 
13.12. Hanna tuli parin viikon lomalle Puertoon. 
 
18.12. Parin päivän lomalla etelässä Mediterranea Palace hotellissa. 
 
20.12. Palattiin kotiin hotellilomalta ja saatiin heti Belairin pihassa joku tumma-

tukkainen naistaksiautoilija riemastumaan, kun purimme laukkuja auton 
peräkontista. Heti alkoi hänen kännykkäkameran salamavalo vilkkuun, 
kun otti kuvia meistä ja autostamme.  

 
24.-27. Meillä Jouluaaton vietto alkoi siten, että osallistuimme Smirre’s Cuatro 

Vientosissa jouluruokailuun. Joulupäivänä ja sitä seuraavina oli vuorossa 
eri ruokapaikkojen kiertelyä, ja eilen se päättyi Titós Bodeguitan tapak-
siin. 

 
31.12. Uuden vuoden vastaanotto aloitettiin klo. 16.00 osallistumalla Smirre’s 

Cuatro Vientosissa Vanhan Vuoden päätösjuhlaan. Siellä pöytiin kannet-
tiin vadeissa tapaksia mm. savulohimousse-leipäsiä, juustoja, hedelmiä, 
perunasalaattia, sienisalaattia, nakkeja, marinoi-tuja kasviksia, paahto-
possua sekä jälkiruokaa. 

    Myöhemmin siirrymme Charcon puiston ympäristöön / kalasata-maan 
seuraamaan vuoden vaihtumista. 

 

Hyvää Uutta Vuotta!  
 
 



Tammikuu 2020 
 
1.1. Hyvää Uutta Vuotta 
 
3.1. Bollullossa aamulenkillä. Kävelyn aikana testailin Samsungin älykellon 

Map My Run ohjelmaa, jonka pitäisi piirtää myös reitti kartalle kaikkineen 
tietoineen. 

    Kyllähän se retin piirsi, mutta appi sekoili muutaman kerran ja se jumit-
tui. Jouduin käynnistämään sen useasti uudelleen, ja sen seurauksena 
puolet matkasta jäin tallentumatta. Kun sain sen kotona uudelleen käyn-
tiin ja tallennetuksi reitin, niin matkaa reitille oli kertynyt yli 23 km. 

    Poistin ohjelman kellosta ja sitten asensin sen uudelleen. Seuraavalla 
kerralla ohjelma testataan uudelleen  

 
4.1.  Enpä saanut Map My Run ohjelmaa toimimaan tänäänkään.  
 
 Pari tuntia seurattiin jääkiekkoa ja odotettiin että suomi pääsisi finaaliin. 

Toisin kuitenkin kävi. Suomi hävisi ottelunsa ja joutuu Ruotsin kanssa 
pronssiotteluun. 

 
5.1.  Loppiaisen lähestyminen on havaittavissa katukuvassa. Jos jonkinlaista 

tapahtumaa on ”kalasatamaan” järjestetty. Klo. 10 aikaan tuli mereltä 
jonkin sortin ”Reyes kulkue” Kuningasta tuotiin veneellä ja kalasata-
massa oli satamäärin aikuisia ja lapsia odottelemassa. Arvatenkin meteli 
oli sanoin kuvaamaton.  

 
 Voi vain Ihmetellä, että miksi äänen pitää olla niin valtavan kovalla, kun 

kuitenkin pienet lapset viedään lähes aina eturiviin. Sieltä ne kuulovam-
mat saa alkunsa. 

 
 19.30 alkoi odotettu Reyes kulkue. Olin lähtöpaikalla kuvailemassa, sillä 

kuvittelin. että saisi osan kuvista otettua vielä valoisaan aikaan. Valoisaa 
ei ollut, mutta kansaa oli tienvierustat täynnä. 

 
 Perinteisesti kulkueesta heiteltiin karkkeja lapsille. Vierelläni seisoi pieni 

poika, joka oli molemmat kädet ojossa odottelemassa, että joku karkeista 
osuisi hänen käteen. 

    Aikuiset turistit olivat sitä mieltä, että karkit kuuluu heille. Kun kouralli-
nen makeisia lensi vaunusta yleisön sekaan, niin em. aikuiset ryntäsivät 
niitä itselleen keräämään, jolloin pienet lapset jäivät ilman. 

    Minä onnistuin pelastamaan pari kourallista pojalle joka auliisti odotteli 
niitä kädet ojossa ilman tulosta. Onneksi oma toimintani sai muutaman 
muunkin vierelläni olleista aikuisista antamaan osan karkeistaan pojalle, 
joten hän taisi loppujen lopuksi saada niitä riittävästi. 

 
7.1.  Käytiin testaamassa kolmas Intialainen ravintola. Nyt oli vuorossa Indian 

Crown joka on entisen Tic Tac ravintolan tiloissa.  



    Paikka sisätiloiltaan ihan siisti. Ensin asetuimme ikkunapaikalle, jotta 
voisimme seurata kadun elämää ruokaa odotellessa. Siinä vaiheessa 
emme vielä tienneet, että se odottelu venyy liki tunnin mittaiseksi, vaikka 
ravintolassa oli meidän lisäksi vain 4 muuta asiakasta, joista kaksi oli jo 
ruokaillut. Meidän jälkeen sinne tuli 5 asiakasta lisää.  

    Kun ulko-ovessa ei ollut lukkoa, niin se oli koko ajan raollaan auki ja 
siitä kävi melkoinen ”vinkka” suoraan meidän pöytäämme, joten jou-
duimme vaihtamaan paikkaa, koska odottelu vain jatkui. 

    Ensimmäinen ruoka-annos, joka tuli keittiöstä, meni pöytään, johon tuli 
asiakkaat meitä myöhemmin, ja selityksistä vaikutti, että se ei ollut sitä 
mitä he olivat tilanneet. Kahteen kertaan kävi tarjoilija asiaa pöydän vie-
ressä selvittämässä. 

    Sitten oli vuorossa pahoittelu ja anteeksipyytely, meiltä, koska ruo-
kamme kanssa oli jotain sekaannusta. Kohta tarjoilija kävi kysymässä, 
että olemmeko tilanneet lammasta. Vastasimme että emme ole. Taas 
keittiössä seliteltiin, ja käsiä leviteltiin. 

 
 Kun oli kulunut 55 min. niin me saimme ruokamme. 
 
 Lopputulos tästä ruokapaikasta on se, että ruoka on hyvää, mutta pal-

velu huonoa, hidasta ja sekoilevaa. 
 
 Sekoilun ongelma vaikutti olevan se, että kokki ymmärtää vain englantia, 

ja kun me tilasimme espanjankielisestä listasta, niin tarjoilija joutui kään-
tämään tilauksemme englanniksi. Se aiheutti jonkinlaiset sekaannuksen 
keittiössä. 

  
 Me olimme tilanneet ruokajuomaksi vettä, joten odottelu oli pitkästyttä-

vää. Jos olisimme tilanneet viiniä, niin ehkä odottelu olisi ollut hauskem-
paa. � 

 
10.1.  Näkövammaisen opaskoirakin tarvitsee opastusta. Olin tänään teke-

mässä 7,5 km kierrosta Ving hotellilta. Maritim - LIDL – Vera – Ving. Tar-
koitus opettaa koiralle lenkki, jota sen omistaja voisi itsekseen kiertää.  

 
 Samalla vertailin, että miten kännykän eri softat mittaa, ja merkitsee kul-

jettua reittiä. 
 Käytössä oli kaksi puhelinta. Samsung S 7 ja Honor 7 Lite. 
 
 Samsungissa MapMyRun ja Honorissa SportTracker. Molemmat toimin-

nassa reitillä, jonka pituus Garmin 300 navigattorilla mitattuna on 7,5 km. 
 Samsung Galaxy S 7 ja MapMyRun sai matkalle pituudeksi 7,61 

km. 
 Honor 7 Lite ja SportTracker sai matkaa 8,67 km. 

 



 Kun noin lyhyellä matkalla ero on yli 1 km, niin ero voi johtua kännykän 
GPS tarkkuudesta. Paikannuksessa oli käytössä GPS, Wifi ja mobiili-
verkko. 

 
 Honorin mittaama matka on n. kilometrin enemmän, kun Garminin, joten 

nyt heittää joko SportTracker tai honorin paikannus. 
 
22.1.  Tänään kolmatta kertaa lenkillä opaskoiran, ja omistajan kanssa. Nyt 

seurattiin, että miten hyvin koira on oppinut tehtävänsä ko. reitillä. Hyvin 
oli oppi mennyt perille. 

  
 Mielenkiintoista oli seurata vierestä, että miten hyvin koira eri tilanteissa 

liikenteessä toimii. Se on koiran ja omistajan saumatonta yhteistyötä, 
että kaikki onnistuu ilman haavereita. Niitäkin on kuulemma sattunut.  

 
 
Helmikuu 2020 
 
3.-18.2 Puutarhan hoitoa ja muutenkin kevyesti vietetty helmikuun alkua.  
 
8.2. Skootteriajelupäivä. Päivän kohteena oli Costa El Sauzal 
 
9.-10.2. Olimme hakeneet merivesialtaan toimistolta alennukseen oikeuttavat, jo-

ten nyt oli aika käyttää niitä. Kahtena päivän kävimme muutamia tunteja 
paikalla ja paistattelimme päivää ja jopa uimme.  

 Edelliset korttimme haimme 7 vuotta sitten, ja ne vanheni ennen kun eh-
dimme niitä käyttää. 

 
15.2. Skootteriajelupäivä. Tänään kävimme tutustumassa Mesa del Mar nimi-

seen paikkaan. 
 
22.2. Tänään oli karnevaalin ohjelmassa aloituskulkue. Se kuitenkin peruttiin, 

caliman ja voimakkaiden tuulien takia. Tuulen voimakuudeksi oli ennus-
tettu jopa yli 100 km/h 

 Teneriffan molemmat lentokentät suljettiin illalla. 
 
23.2. Kaupungin kadut oli niin tyhjiä, että välillä tuntui että täällä ei asu ketään. 

Kaikki oli noudattanut Ayuntamienton ohjetta, pysyä sisätiloissa ja tyhjen-
tää parvekkeet. 

 Hiekkaa on autojen katoilla runsaasti, joten pesupaikoilla on kohta tun-
gosta. 

 
24.2 Tänään illalla pysyttelimme edelleen sisätiloissa, koska hiekkaa on il-

massa niin runsaasti, että hengittäminen voi olla vaarallista. 
 
 Muellella karnevaalipippalot jatkui parin päivän tauon jälkeen. 
 



25.2. Ayuntamiento ilmoitti tänään että kun viikonloppuna jouduttiin perumaan 
karnevaalitapahtuman kahden päivän ohjelma, ne vietetään piñata päi-
vän jälkeisenä viikonloppuna, eli 6 ja 7 maaliskuuta.  

 
26.2. Karnevaalin ohjelmassa Sardiinin hautaus. Päivällä sardini oli kaupun-

gilla nähtävillä ja sen vieressä vietettiin perinteisiin kuuluvia suruvalvojai-
sia. 

 Myöhemmin sardiini kuljetettiin Colonille, kulkueen lähtöpaikalle. 
 Saattokulkue lähti liikkeelle 21.00 Kalasatamassa sardiini ”polttohaudat-

tiin”. Sen jälkeen oli näyttävä ilotulitus, jonka jälkeen hautajaisvieraat siir-
tyivät jatkamaan karnevaalijuhlintaa. 

 
 
28.2. Tuulen suunta on Atlantilla muuttunut, ja nyt ennustavat että calima pa-

laa saarille uudelleen.  
 Tuuli puhalsi edellisen caliman hiekat Atlantille, ja ne jäi sinne pyöri-

mään.  
 Nyt tuuli on muuttanut suuntaa ja puhaltaa hiekkoja takaisin kohti saaria. 
 Minä olen saanut yskää ja kurkunkäheyttä edellisestä calimasta, joten en 

odota uutta calimaa. 
 
29.2. GRAN COSO 2020 Se tietää, että karnevaaliviikot loppu. Sunnuntaina 

on vielä Piñata (lasten päivää). Calima kuitenkin aiheutti sen, että kah-
delta päivältä ohjelmien läpivieminen ei onnistunut, joten Ayuntamiento 
on luvannut että 6. ja 7. maaliskuuta saa viettää puuttuneet karnevaali-
päivät. Sen verran tärkeää on juhliminen täällä Puertossa. 

 
 
Maaliskuu 2020 
 
1.3. Batan 
 
4.3. Oli aika uudistaa ajokortti. Sen tein La Herrerian vieressä olevalla Centro 

médico el Coche lääkäriasemalla. Otin mukaan entisen ajokortin kortin ja 
lisäksi passin ja NIE paperin. 

 Ensin selvitettiin, että miksi tulen sitä uusimaan, vaikka se on vielä voi-
massa 3 kk. Selitin että lähden myöhemmin suomeen ja se vanhenee 
suomen reissun aikana, joten tarvitsen sen ennen suomeen lähtöä. 

 Paperien selaus ja normaalit tarkastukset. näkö, kuulo, verenpaine ja 
mahdollisten sairauksien olemassaolo. Erityisesti kiinnosti Diapetes. 

 Kun niissä ei ollut estettä, niin toimistoon ja siellä hieman tutkittiin käsien 
toimintaa ja sitten tietokoneen web-cameralla kuva ja se oli siinä. Hie-
man on kuvavaatimukset toisenlaiset, kun suomessa. 

 Lopuksi 45€ tiskiin ja se oli siinä. Mukaan sain paperin, jossa todistus 
siitä, että uuden kortin anomus on jätetty. 

 Luultavasti ikä ja EB eli ”pikku E” aiheuttaa sen, että kortti on voimassa 
vain 3 vuotta, joten sitten taas uusimaan. 



 
11.3. Viikon olen seurannut tiiviisti, miten tuo korona virus etenee, ja leviää. 

Meillä on kesäksi varattu runsaasti lentoja (8 eri lentoa). 
 Jos niistä yksikin perutaan niin se kaikella todennäköisyydellä vaikuttaa 

muiden lentojen toteutumiseen. Nyt sitten vain odotellaan ja seurataan 
tilannetta 

 
14.3.  Korona jatkaa leviämistään. Tänään on julistettu 14 vrk:n mittainen ”poik-

keustila” / ”hätätila” ja se alkaa heti huomenna, eli 15.3. 
 
15.3. Poikkeustilan ensimmäinen päivä. 

Ulkona ei saa liikkua kuin alla mainituissa asioissa.  
 
Säädösluonnoksen mukaan kotoaan saa poistua vain seuraavissa 
välttämättömissä tilanteissa: 
 
1. Elintarvikkeiden, apteekkitarvikkeiden tai muiden perustarvikkeiden 

hankinta 
2. Asiointi terveyskeskuksessa tai sairaalassa. 
3. Työmatka. 
4. Kotiinpaluu. 
5. Vanhusten, alaikäisten, huollettavien, vammaisten tai erityisen heik-

kojen henkilöiden avustus ja hoito. 
6. Pankkialan asiointi. 
7. Pakottava este tai tarve. 
8. Mikä tahansa muu vastaava, perusteltavissa oleva aktiviteetti. 

Ulkona liikkumista rajoittavan kiellon tarkoitus on vähentää ihmiskontaktit 
minimiin, jotta virustartunnat saataisiin taltutettua. Vaikka tämä vielä tun-
tuukin itsellekin vähän kuin olisi jännällä seikkailulla, niin tarkoitus on py-
syä omassa kotona, hotellin aula tai taloyhtiön yhteiset tilat eivät ole ko-
tona.  

16.3.  Poikkeustilan 2. päivä 
Kaksi päivää oltu poikkeustilan mukaisesti kotona. Tänään otimme ohjel-
maksi oman asunnon siivouksen. Olemme tottuneet siivoamaan asunto-
amme yhdessä, joten molemmilla on omat työnsä siinä projektissa. Ei 
turhia liikkeitä, joten aikaa ei mene, kun pari tuntia. 

 
 Ruoka on toistaiseksi riittänyt, joten kauppaan ei vielä ole ollut asiaa, 

mutta sekin tilanne koittaa parin päivän sisällä. 
 
17.3. Poikkeustilan 3. päivä. Teneriffalla 27 uutta tapausta.  
 Tänään ei tehty mitään erikoista. Luettiin poikkeustilaa liittyviä kirjoituk-

sia, ja tiedotuksia, ja seurasimme televisiosta annettavia ohjeita 
  
18.3.  Poikkeustilan 4. päivä. Teneriffalla 24 uutta tapausta. 



 Tänään kävin apteekissa täydentämässä lääke- ja vitamiini varastoja. 
Hiljaista oli kaduilla. Näin vain 3-4 henkilöä, jotka liikkuivat samoilla asi-
oilla.  

 
 Kuulopuheita on aina liikkeellä, yksi niistä tietäisi, että tämä tila tulisi jat-

kumaan huhtikuun 20 päivään saakka. 
 
19.3. Poikkeustilan 5. päivä. Teneriffalla 51 uutta tapausta. 
 Tänään mene käymään kaupassa ostoksille. Samalla käyn myös aptee-

kista, kun eilen unohdin yhden ostettavan tuotteen. 
 
 Mercadonassa oli ”portsari” ovella, joka antoi ohjeita, miten tulee kau-

passa toimia. Ensin otetaan paperitelineestä paperia ja lorautetaan sii-
hen desiainetta seinässä olevasta telineestä. Sitten paperilla pyyhitään 
ostoskärryn kahva puhtaaksi ja sitten kaupoille. Kärry palautetaan omalle 
paikalleen ja se on siinä. 

 
 Kello 19.00 oli jälleen parvekeaplodien aika. Se kesti 2-3 min. ja on tar-

koitettu kaikille työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään korona vi-
ruksen nujertamiseksi. Tätä ymmärtääkseni jatketaan kunnes tauti on 
nujerrettu. 

 
20.3.  Poikkeustilan 6. päivä. Teneriffalla 25 uutta tapausta.  
 Valvonta kiristyy 
 Lainaan tähän Riikan Face kirjoitusta: 
 Poliisi tiedottaa, että "los días de pedagogía han terminado" eli Ollin 

oppivuodet on nyt ohi. Heillä on ollut ohjeet, että nämä poikkeustilan 
ensi päivät ollaan hieman löysemmin rantein rikkomusten kanssa, mutta 
ei enää. Sakkoja alkaa rapisemaan, jos ei noudata määräyksiä. 

 
 Onhan noita videonpätkiä sakotustilanteista jo netissä nähtävillä. Muuan 

”canarioso” pistettiin rautoihin, kun ei totellut. 
 
 Santa Cruzissa ensimmäinen vankeustuomio (4kk) henkilölle, joka ohitti 

pysähtymättä kontrollipaikan, jossa tarkastetaan ihmisten liikkumisen tar-
peellisuus, eli sisältyykö se poikkeustilaan annettuihin liikkumislupiin. 

 
 Meidän karanteenipäivien rutiinit on alkanut hioutumaan. Aamupalan jäl-

keen on ollut siivousta, komeroiden, ja kaappien järjestelyä. Tarpeetonta 
tavaraa olen kuskannut roskiin jo monta pussillista. Nyt on hyvää aikaa 
tehdä ”inventaario” sillä olemme asuneet tässä asunnossa jo 15 vuotta. 
Siinä ajassa tavaraa kertyy, mutta myös kaikenlaista on jäänyt jo tarpeet-
tomaksi. 

 
 Olemme taas ottaneet vuoden verran toimettomana olleen infrapu-na-

saunamme käyttöön, ja aiomme pitää saunailtoja ainakin karanteenin 
ajan. 



 
21.3.  Poikkeustilan 7. päivä. Teneriffalla 43 uutta tapausta.  
 Viikko tulee täyteen rajoitettua liikkumista.  
 
 Tänään on tarkoitus käydä toisen kerran kaupassa, täydentämässä ruo-

katarpeita, ja samalla ”kotiutan” retkivarusteita, jotka on ollut lainassa ka-
vereilla. Niille kun ei nyt ole toistaiseksi käyttöä. 

 
 Illalla yritimme ajankuluksi pitää parvekebileitä. Tunnin verran se onnis-

tui, sitten alkoi ilma viilenee joten siirryimme sisätiloihin katselemaan 
telkkariohjelmia.  

 
22.3.  Poikkeustilan 8. päivä. Teneriffalla 30 uutta tapausta. 
 Alkoi säpinä Puertossa, kun Finnair ilmoitti, että se järjestää ti 24.3. kaksi 

(koronalentoa) Teneriffalta suomeen. 
 Lentolippuja olen tänään lähtijöille tulostellut, ja joitakin auttanut lippujen 

tilaamisessa.  
23.3.  Poikkeustilan 9. päivä. Teneriffalla 46 uutta tapausta. 
 Monella on tänään ollut kiireinen päivä, sillä ennen huomista lentoa pitää 

saada asunto kesäkuntoon. 
 
 Finnairin järjestämät kaksi palautuslentoa tuli myyntiin yllättäen. Ensin le-

visi tieto yhdestä lennosta sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin, ja 
varausbuumi alkoi välittömästi. 

  
 Täällä oli kaikkia suomeen haluavia kehotettu ilmoittautumaan UM si-

vuilla, jotta saavat tarkan tiedon siitä, että kuinka monta suomeen halua-
vaa lentoa odottaa. Kun konetta ei oteta täyteen, vaan paikkoja myydään 
silleen harvakseen, että matkustajat ei istu liian lähekkäin. 

 
 Varaus oli ehkä niin nopeaa, ja runsasta, että kohta tuli uusi ilmoitus. 

Finnair laittaa toisen lennon samalle päivälle. Tiistain on siis kaksi lento 
TFS kentältä suomeen. 

 
 Lennolle on lähdössä yksistään Puertosta n. 130 henkilöä, ja muilta pai-

koilta lisää. TITSA on varannut siihen 7 bussia. Bussitkin ottavat matkus-
tajia väljästi istumaan, jotta lähikontaktilta vältytään. 

    Lisäksi TITSA yhtiö on ilmoittanut, että bussikuljetus ei maksa mitään, 
mutta matkustajalla tulee kuitenkin olla voimassa oleva TEN+ kortti mat-
kustamista varten. Sitä pitää käyttää lukijassa, mutta korttia ei veloiteta. 

 
 Karanteenissa ollessakin voi olla kiireinen päivä. Ohje sallii liikkumisen, 

jos kyseessä on iäkkäiden henkilöiden auttaminen. Minä lähdin liikkeelle 
jo aamulla heti klo 9 jälkeen. 

 Olemme tänään tyhjennelleet suomalaisten jää- ja pakastekaappeja. Kun 
Norwegian alkoi perumaan lentoja, niin monet kävivät tekemässä 



ostoksia seuraavalle viikolle, koska ei ollut mitään tietoa kotiin pääsystä, 
ja osittainen ulkonaliikkumiskielto (karanteeni) jatkuu. 

  
 Nyt meillä on ruokaa kaapit täynnä, joten ostoksille ei ole tarvetta mo-

neen päivään. 
 
24.3. Poikkeustilan 10. päivä. Teneriffalla 71 uutta tapausta. 
 Aamupäivän seurasimme suomalaisten kotiin lähtöä. 
 Yli 130 suomalaisen matka lentokentälle alkoi pikkuhiljaa. Belairista en-

simmäiset lähti jo aamulla yhdeksän paikkeilla, vaikka kaikille oli ilmoi-
tettu, että liian aikaisin ei bussiasemalle kannata tulla, jotta ei keräänny 
liian suurta ihmisjoukkoa sinne parveilemaan. TITSA tietää, että suoma-
laiset ovat aina ajoissa, tai jopa etuajassa, joten bussit olivat asemalla jo 
tuntia ennen lähtöä odottelemassa. 

 
 Iltapäivä kului sitten entiseen malliin. Ruokailua, välipalaa, siestaa ja 

kahvia. Illalla sitten infrapunasaunassa hikoilua ½ tuntia 
 
 loppuilta on varattu viestittelyyn kavereiden kanssa, sekä mahdollisille tv 

ohjelmille ja uutisille. 
 
25.3. Poikkeustilan 11. päivä. Teneriffalla 86 uutta tapausta. 
 Aamun ensimmäinen ohjelma on koronatilaston katsominen. Päivittäin 

seuraamme, että milloin tuo uusien tartuntojen luku taulukossa alkaa pie-
nenemään. 

 
 24.3. saakka saimme seurata koronan etenemistä taulukosta. Nyt se 

seuraaminen vaatii hieman hakemista. Eri nettilehdet jakavat tietoa eri 
tavalla. Nyt yleisin ilmoitus on kokonaismäärän ilmoittaminen, ja sekin 
vaihtelevasti 
 

 
 
 Ilta meni sitten viihteen parissa. Katselimme 8 jaksoa Kontio ja Parmas 

ohjelmia. Piti ostaa RUUTU+ jotta riittää katseltavaa. 
 



26.3. Poikkeustilan 12. päivä. Teneriffalla 91 uutta tapausta. 
 Päivittäin ei oikein ole muuta, kun seurata uutisia ja tilastoja siitä, että 

milloin nuo tartunnat alkavat vähenemän. 
 
27.3.  Poikkeustilan 13. päivä. Teneriffalla 85 uutta tapausta. 
 Omissa päivissämme ei ole mitään uudistusta tapahtunut. Sisällä pysy-

tään ja kaupassa käydään pari kertaa viikossa.  
 
28.3.  Poikkeustilan 14. päivä. Teneriffalla 41 uutta 
 Tänään espanjan hallitus on päättänyt lisätoimista koronan torjunnassa. 

Lisätietoa on luvattu huomisen päivän aikana. 
 
29.3.  Poikkeustilan 15. päivä. Teneriffalla 9 uutta 
30.3.  Poikkeustilan 16. päivä. Teneriffalla 20 uutta  
 Eilen tuli karanteenimääräyksiin lisäystä. Tästä päivästä lähtien karan-

teeniin määrättiin kaikki työntekijät, joiden tekemää työtä ei lueta vallitse-
van tilanteen vaatimiin välttämättömiin töihin.  

 
 Aikaisemman karanteenin ilmoitettiin jatkuvan 20.4. saakka. Nyt lehdissä 

kirjoittavat, että se saattaa jatkua huhtikuun loppuun saakka.  
 
 Hyvä näin, sillä olen mieluummin karanteenissa kotona, kun sairaalassa. 
 
31.3.  Poikkeustilan 17. päivä. Kaikilla saarilla tännä yhteensä 1262 tapausta 
 
 Eilisen päivän tilastot ilmoitettiin eilen illalla 22 jälkeen, ja tänään saatiin 

saarikohtaiset tiedot, eli tilastot on aina päivän viiveellä. 
 



 Ihan vaan ajankuluksi olen kerännyt päivittäin tilastotietoja, sen verran, 
kun olen löytänyt. Nyt maaliskuun loppuun tässä keräämäni tiedot exel 
taulukossa koko kuukaudelta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Huhtikuu 2020 
 
1.4. Poikkeustilan 18. päivä. Teneriffalla 85 uutta tapausta 
 Kuukausi vaihtui siten että, Canarian saarilla oli 1380 Corona potilasta. 

Teneriffan osuus siitä on 826. Uusia potilaita on Teneriffalla ilmaantunut 
85. 

 
2.4.  Poikkeustilan 19. päivä. Teneriffalla 44 uutta tapausta 
 Poliisit on alkanut tarkastamaan kaupan ovella, että mitä ne sieltä oikein 

ostavat. Ovat huomanneet, että samat ihmiset ovat kaupassa joka päivä, 
vaikka ohjeistus on, että on ostettava useamman päivän ruokatarpeet 
kerralla. Siten vältetään turhien ruuhkien tekemistä, ja isojen ryhmien 
ruuhkautumista kauppojen oville. 

 
 Minä kävin tänään kolmatta kertaa kaupassa, ja olemme olleet karantee-

nissa kohta 3 viikkoa. 
 
3.4.  Poikkeustilan 20. päivä. Teneriffalla 23 uutta tapausta 
 Nyt korona menossa parempaan suuntaan. Vain 23 uutta koronata-

pausta tänään. 
 Nämä ovat eilisen päivän tilastoja, koska saarikohtaiset tiedot julkaistaan 

aina seuraavana päivänä. 
 



4.4.  Poikkeustilan 21. päivä. Teneriffalla 53 uutta tapausta 
 Tänään kuultiin, että karanteeni tulee jatkumaan 26.4. saakka. Hyvä 

näin, sillä’ vaikka viruksesta toipuu, niin toipunut henkilö voi levittää vi-
rusta vielä pari viikkoa, vaikka ei itse enää oireile. 

 
5.4.  Poikkeustilan 22. päivä. Teneriffalla 25 uutta tapausta 
 Eilen löysimme netistä parantuneiden tilastoa, ja siitä näkyy, että paran-

tuneita on enemmän, kun uusia sairastuneita. Suunta on oikea. 
 
6.4.  Poikkeustilan 23. päivä. Teneriffalla 109 uutta tapausta 
 Tänään oli aamukahvin jälkeen ohjelmassa keittiön kaappien siivous. 
 Koronatilastointi muuttui tänään, ja siitä johtuen Teneriffan kohdalle mer-

kattiin 109 uutta tapausta. Tämä johtuu siitä, kun ihmiset ovat kirjoilla yh-
dellä saarella, mutta asuvat toisella saarella.  

 Tilastot on nyt muutettu jotenkin vastaamaan sitä tilannetta, että minkä 
saaren sairasvakuutuksen piiriin kukakin kuuluu. Teneriffan tilastoihin on 
merkitty n. 80 potilasta muilta saarilta. 

 
 
 
7.4. Poikkeustilan 24. päivä. Teneriffalla 42 uutta tapausta 
 Tänään tilastot paranivat, kun uusia tapauksia on vain 42. Huomenna 

nähdään, kuinka monta potilasta merkitään millekin saarelle. 
 Meidän päiväohjelmat on aika lailla rutinoitunut samanlaiseen kaavaan. 

Aamupalan jälkeen parvekkeella paistattelemaan päivää, ja jumppaa-
maan. Käsipainoja on yli 10 kiloon saakka, joten ne riittävät hyvin meidän 
jumppaan. 

 Joskus mukana saattaa olla kitara ja silloin harjoittelen joitakin sointuja. 
 Kun aurinko menee pois näkyvistä, siirrymme ruokailuun, kahvitteluun 
ja siestan viettoon. Illalla sitten elokuvia, uutisia, sosiaalista mediaa ja lo-
puksi saunomista infrapunasaunassa. 

 
8.4. Poikkeustilan 25. päivä. Teneriffalla 18 uutta tapausta 
 Klo. 19 oli jälleen parveketaputukset kaikkien niiden kunniaksi, jotka ta-

valla tai toisella osallistuvat koronan torjuntatyöhön.  
 Meidän alueella on alusta lähtien ollut yhdellä parvekkeella kovaääninen, 

josta musiikki on kuulunut. Aluksi taputukset alkoivat Restistiré kappa-
leen säestyksellä. Siitä tuli kappale, joka soi kaikissa paikoissa, jossa ta-
putuksia esitettiin. Nyt meillä on alkanut soimaan ihan mitä sattuu “räm-
pytys” musiikkia, eikä sen tapahtuman tunnelma ole enää se mikä 
alussa. Nyt kun alkuperäinen tunnelma on mennyt huonon musiikin takia, 
niin emme ole siihen muutamaan päivään osallistuneet. 

 
9.4.  Poikkeustilan 26. päivä. Teneriffalla 56 uutta tapausta 
 Tilanne koronan suhteen “elää” koko ajan. Jotkut käyrät näyttävät ylös-

päin ja toiset alaspäin. Parantuneiden määrä kuitenkin koko ajan on nou-
sukiidossa, joten +/- tilanne on parempaan päin. 



 
 Vaikuttaa oikeasti, että ei me turhaan olla kotona kuukautta vietetty. Pu-

ertossa myös paikalliset on ohjeita hyvin noudattaneet, mutta aina on joi-
takin jotka kuvittelevat, että ohjeet ei heitä koske. Jos loputkin noudattaisi 
määräyksiä, niin me voitaisi päästä jo ennen kesää kaupungille liikku-
maan. 

 
 Espanjan pääministeri Pedro pohtii jo, että tarpeen mukaan poikkeustilaa 

jatketaan 10.5. asti. 
 
10.4.  Poikkeustilan 27. päivä. Teneriffalla 14 uutta tapausta 
 Olemme tilanteessa, jossa hotellimajoitus ja huoneiden vuokraustoiminta 

on nyt kiellettyä. Kuitenkin yhden suomalaisen naapuritaloon, joka on 
Airbnb talo, tuli espanjalainen perhe, joka vietti äänekkäitä allasbileitä. 
Näin ne paikalliset ohjeita noudattaa. 

 
11.4. Poikkeustilan 28. päivä. Teneriffalla 6 uutta tapausta 
 Olen pitänyt ajan kuluksi omaa tilastoa Exel ohjelmalla noista koronatar-

tunnoista.  
 Nyt alkaa olla ongelma se, että tilastotietoja tulee monesta eri paikasta, 

ja niissä on yllättävän suuria eroja. Yksi kirjaa tilastoja asuinpaikan mu-
kaan ja toinen sen mukaan missä on kirjoilla.  

 Sitten kirjaamistyyli muutetaan kesken tilastoinnin, siten että kirjataan 
sen paikkakunnan tilastoon, jossa on kirjoilla, eli minkä paikkakunnan so-
siaaliturvan piiriin kuuluu. Alkoi kuvassa näkyyn käyriä ristiin rastiin. 

 
 Sanidadin ilmoittamat luvut perustuvat aina tietoihin, jotka on kirjattu 

edellisenä iltana 22 aikaan, eli ne ovat aina edellisen päivän tietoja. 
 COVID-19 tiedot muuttuvat päivän mittaan jonkin verran. Tarkkaa tietoa 

ei ole, että mihin aikaan ne kirjataan ko. päivän virallisiksi tiedoiksi. 
 
12.4. Poikkeustilan 29. päivä. Teneriffalla 10 uutta tapausta 
 Nyt on Teneriffalla ollut jo liki kaksi vuorokautta ilman uusia koronaan 

menehtyneitä.  
 
13.4.  Poikkeustilan 30. päivä. Teneriffalla 11 uutta tapausta 
 Aamulla hieman takapakkia noiden menehtyneiden kanssa. yön aikana 

oli tullut muutama uusi tapaus, joten menehtyneiden määrä on nyt 102. 
 6-7 vuotta palvellut vesivaraaja sanoi sopimuksen irti. Se oli jo aikaisem-

min oikutellut, mutta oli kuitenkin toiminut. Nyt se ei enää lämmennyt ol-
lenkaan, vaikka oli täysteho yön päällä. Sitä on pidetty puoliteholla, 
koska meillä on tuo pääsyöttösulake sen verran pieni, että ei voi yhtaikaa 
kovasti olla kuormitusta. Astianpesukonetta ja pyykinpesukonetta ei voi 
käyttää samaan aikaan, kun uuni on päällä. 

 Marian avustuksella saatiin mies tuomaan ja vaihtamaan uusi varaaja. 
Nyt on taas saunominen mahdollista, kun pääsee suihkuun. Uudessa va-
raajassa ei ole puolitehoa olenkaan, joten saattaa olla, että joutuu 



hankkimaan kellokytkimen, jolla ohjataan vesi lämpenemään yöaikaan, 
kun ei ole muuta kuormitusta. 

 
14.4. Poikkeustilan 31. päivä. Teneriffalla 8 uutta tapausta 
 Kauppapäivä. Heti aamupalan jälkeen lähdin kauppaan tekemään ruoka-

ostoksia. Olin Mercadonan pihassa jo 8.50 joten siellä ei vielä ollut kun 3 
henkilöä odottamassa ovien avautumista. 

 
15.4. Poikkeustilan 32. päivä. Teneriffalla 13 uutta tapausta 
 Tänään pidimme oikein kunnollisen Netflix illan. Katselimme sarjasta 

Karppi koko ensimmäisen tuotantokauden. Se oli 8,5 tunnin mittainen is-
tunto. Välillä pidimme ruoka- ja kahvitauon. 

 
16.4. Poikkeustilan 33. päivä. Teneriffalla 10 uutta tapausta 
 Normipäivä. Hieman siivousta (kalkin poistoa vesiahnoista) ja jonkin ver-

ran jumppaa parvekkeella. Tänään ei elokuvia. 
 
17.4. Poikkeustilan 34. päivä. Teneriffalla 14 uutta tapausta 
 Hieman jumppaa ja elokuvia Pari jaksoa Tsunamista ja kolme Karppi 2 

kaudesta. 
 
18.4. Poikkeustilan 35. päivä. Teneriffalla 16 uutta tapausta 
 Tänään katsottiin loppuun Karppi ja aloitettiin seuraava sarja, Heikolla 

jäällä. 
 
19.4. Poikkeustilan 36. päivä. Teneriffalla 7 uutta tapausta 
 Nyt on sitten saatu Heikolla jäällä sarja loppuun.  
 
20.4. Poikkeustilan 37. päivä. Teneriffalla 14 uutta tapausta 
 Tänään oli vuorossa ruokaostosten tekoa. Olen käynyt kaupassa  
 3 kertaa kahdessa viikossa. 
 
21.4. Poikkeustilan 38. päivä. Teneriffalla 12 uutta tapausta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.4. Poikkeustilan 39. päivä. Teneriffalla 6 uutta tapausta 
 Nyt alkaa näyttämään tilastot hyvältä. On jo ollut useita päiviä tuossa 

kymmenen paikkeilla. Jokohan nyt ois se aika, että tipahtaa tuonne 0-lin-
jalle. 

 Iltaohjelmana katsottiin Paratiisi sarja telkkarista. 
 
23.4. Poikkeustilan 40. päivä. Teneriffalla 8 uutta tapausta 
 Päivällä varmistui, että karanteenia jatketaan vielä pari viikkoa, eli 10.5. 

saakka. Karanteenia tulee kaiken kaikkiaan 57 päivää, 
 eli n. 2 kk.  
 27.4. on lupailtu jonkinlaisia helpotuksia lapsiperheille, ja koskee alle 14-

vuotiaita. Saattaa olla myös, että seniorit pääsee johonkin aikaan päi-
västä käymään kävelylenkillä. 

 
 Kauppapäivä. Valmistautuminen ruokaostoksille on erilaista, kun ennen 

koronaa. Silloin riitti, kun otti kassin mukaan ja lähti. Nyt pitää varustau-
tua maskilla, käsineillä, ja ostoskärryllä. Kärry sen takia, että ostoksia pi-
tää tehdä monelle päivälle, joten paino kertyy sen verran että on parempi 
vetää niitä kärryllä. Kun siihen ostaa vielä 6 kpl. 1,5l vesipulloja, ja nämä 
kaikki kannettava käsin.  

 
24.4. Poikkeustilan 41. päivä. Teneriffalla 20 uutta tapausta 
 Tänään oli vuorossa Hiper Dinossa käynti. Hain sellaisia tuotteita, joita 

en ole oppinut Mercadonasta etsimään. Minä en tykkää etsiä tuotteita 



kaupoista, koska niissä on tapana vaihdella tuotteiden paikkoja jatku-
vasti. Tänään tässä hyllyssä, ja huomenna toisessa hyllyssä. No kuoharit 
on aina samassa hyllyssä, joten se oli helppo löytää. 

 
25.4. Poikkeustilan 42. päivä. Teneriffalla 9 uutta tapausta 
 Tapasbileet parvekkeella. Juustoja, ”tapaksia” ja kuoharia. 
 
26.4. Poikkeustilan 43. päivä. Teneriffalla 7 uutta tapausta 
 Tänään tuli poikkeustilaan löysennystä. Lapsiperheissä alle 14v pääsi 

yhden vanhemman kanssa kävelylle. Kävelyalue on 1 km säteellä asun-
nosta. Lisäksi ulkoiluaika 1 tunti. Etäisyys muista ulkoilijoista vähintään 2 
metriä 

 Miten kävi? Espanjalainen ei näytä ymmärtävän annettuja ohjeita. Uuti-
sissa näytettiin, miten perheet oli laumoittain lähteneet liikkeelle. Molem-
mat vanhemmat ja lapset. Mentiin puistoihin tapaamaan tuttuja ja vietet-
tiin aikaa jopa kymmenen henkilön laumoissa. Suurin osa ilman mitään 
suojia, vaikka niitä oli kehotettu käyttämään. Pääsääntöisesti lähes kaikki 
toimivat vastoin ulkoiluluvassa annettuja ohjeita. 

 Illalla oli lehdessä kirjoitus, että Santassa oli jaettu 22 sakkoa ohjeiden 
rikkomisesta. 

 
27.4. Poikkeustilan 44. päivä. Teneriffalla 7 uutta tapausta 
 Karanteenipäivä. Parvekejumppaa, telkkaria katsomista ja saunomista. 
 
28.4. Poikkeustilan 45. päivä. Teneriffalla 6 uutta tapausta 
 Tänään lehdissä kirjoituksia siitä, että ulkoiluun tulee aikataulut. Kun en-

simmäisiä ohjeita espanjalaiset ei ymmärtäneet, tai ei halunneet ymmär-
tää, niin nyt suunnittelevat jonkin sorttisen lukujärjestyksen käyttöönot-
toa. Siinä ilmoitetaan, että kuka saa liikkua ja mihin aikaan. 

 Normi karanteenipäivä. Parvekejumppaa, telkkaria katsomista ja sauno-
mista. 

 
29.4. Poikkeustilan 46. päivä. Teneriffalla 7 uutta tapausta 
 Normipäivä 
 
30.4. Poikkeustilan 47. päivä. Teneriffalla 3 uutta tapausta 
 Sähkölaskun maksu. Suomalaiset on suomessa, mutta sähkölaskuja pi-

tää maksaa. Ei se niin helppoa ole täälläkään laskun maksaminen 
 Ensin yritin BBVA pankkiin maksamaan automaatilla, mutta en saanut 

apua maksamiseen, joten palasin kotiin ja lähdin laskuineen postiin. 
Siellä se sitten onnistui. Postissa ottavat 85 senttiä välityspalkkiota, jokai-
sesta laskusta. 

 
 
Toukokuu 2020 
 
1.5. Poikkeustilan 48. päivä. Teneriffalla 1 uutta tapausta 



 Eilen saatiin ohjeet 2.5. alkavaan ulkoiluohjeistukseen. 
 Tänään on luvattu tarkennuksia em. ohjeeseen, sillä se oli niin sekava, 

että suurin osa ei tiedä milloin he voivat lähtä liikkumaan.  
 On vaikea ymmärtää, että, miten ”lukujärjestyksen” tekeminen voi olla 

noin hankalaa, ja sekavaa, kun ulkoilijat on jaettu 4 ryhmään. 
 Lapset alle 14. 
 Aikuiset ja lapset yli 14. 
 Vanhukset. 
 Urheilijat. 
 
2.5. Poikkeustilan 49. päivä. Teneriffalla 4 uutta tapausta 
 Ensimmäinen ulkoilupäivä sitten, 14.3. alkaneen karanteenin. Vain kau-

passa ja apteekissa olemme käyneet.  
 
 Meidän ensimmäinen kierros oli n. tunnin mittainen ja se noudatti meidän 

perinteistä kirpparipäivän kävelyreittiä. 
 
3.5. Poikkeustilan 50. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta 
 ”Vapaan ulkoilun” toinen päivä. Sen suuntasimme Bollullon suuntaan, ja 

palasimme La Pazin Coviranin kau-
pan kautta. Sieltä toimme herneitä, 
sillä kohta on taas hernekeiton aika. 

 
Eilen alkanut ”vapaa ulkoilu” ei ole 
kuitenkaan vielä ihan vapaa, sillä 
siihen on annettu tiukat ohjeet. Sitä 
noudatetaan viikko, ja jos corona ta-
paukset laskee, eikä lisäänny, niin 
seuraavalla viikolla saavat ja avata 
terasseja. 

 
 

Ulkoilu ei saa ulottua kilometriä pi-
temmälle omasta kotisoitteesta, ja 
se saa olla ohjeen mukaan yhden 
tunnin mittainen. Ryhmät on seu-
raavat: Perheet, joissa alle 14vuoti-

aita, perheet joissa yli 14vuotiaita ja 70+ henkilöt ja urheilijat. 
 Nämä ohjeet muuttuu tai tulkitaan päivittäin, joten koskaan ei tiedä, miten 

seuraavana päivän saadaan liikkua. 
 
 
 
4.5. Poikkeustilan 51. päivä. Teneriffalla 4 uutta tapausta 
 Taoron puistokierros. Kartan mukaan n. 6,5 km 
 
5.5. Poikkeustilan 52. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 



 Taoron puistokierros. Kartan mukaan n. 6,5 km 
 

Meidän luvallinen liikkumisalue. 1 km kotiosoitteesta 
 
6.5. Poikkeustilan 53. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 

 Aamulenkki 5,3 km, ja iltalenkki 4,58 km 
 Tarkkaan ajoitettu lenkkeily ei ole kaikkein miellyttävin tapa lenkkeillä. On 

jokseenkin kummallista, että lapsillealle 14v. on varattu 7 tuntia päivän 
parasta ulkoiluaikaa, ja meille aamulla 2 tuntia ja illalla 1 tunti. Koko päi-
vän rytmitys menee sekaisin, kun kaikki askareet tulee sovittaa noiden 
ulkoiluaikojen mukaan. 

 
7.5. Poikkeustilan 54. päivä. Teneriffalla 5 uutta tapausta 
 Puerton kierros n. 4 km. 
 
 
8.5. Poikkeustilan 55. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta 
 Kauppapäivä. Mercadonassa ruokaostoksilla. Samalla reissulla yritin 

rautakaupasta löytää parempia hengityssuojia. Sellaisia, joissa on se 
ulosvirtausventtiili. Ovella oli pitkä jono, joten en päässyt edes kyselee 
tuotetta. Jää seuraavaan päivään. 

 
9.5. Poikkeustilan 56. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 
 Viikonloppu odotettiin uusia ilmoituksia siitä, että millaiset muutokset te-

kevät noihin karanteenirajoituksiin. Lupauksia oli jo terassien avautumi-
sesta, jos nyt joku aukaisee terassinsa vain muutaman asiakkaan täh-
den. 

 
10.5. Poikkeustilan 57. päivä. Teneriffalla 1 uutta tapausta 



 Liikkumisvapautta laajennetaan. Nyt pääsee jo liikkumaan koko saaren 
alueilla. Autoissa saa olla samaa perhettä ilman maskia, ja jos on eri per-
hettä kyydissä, niin maski pakollinen. Skootteriajelu on myös sallittu. 

 
11.5.  Poikkeustilan 58. päivä. Teneriffalla 1 uutta tapausta 
 Nyt on sitten Skootteri kaivettu ressun alta ja käynnistetty ensimmäisen 

kerran 15.3. alkaneen karanteenin jälkeen. 
 
 Ekapäivän jälkeen hieman pelottaa tuo espanjalaisten suhtautuminen 

noihin uusiin vapautuksiin. Kansa alkaa parveilla entiseen malliin ka-
duilla, ja monikaan ei käytä suojaimia, joita kovasti suositellaan. 

 Jos tästä tilanne ryöstäytyy, niin kohta ollaan uudelleen karanteenissa.  
 
12.5. Poikkeustilan 59. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta 
 Tilastoissa näkyy, että karanteeni on toiminut, sillä uusia tapauksia on il-

maantunut vain 3 samalla parantuneita 11 
 
13.5. Poikkeustilan 60. päivä. Teneriffalla 4 uutta tapausta 
 Tänään kävimme karanteenin jälkeen ensimmäistä kertaa La Villassa, ja 

siellä Al Campossa. La Villassa oli pienten kauppojen kuja kokonaan sul-
jettu. Avoinna oli vain Al Campo. Sielläkin oli suljettuna osastot, joissa 
myytiin suuria kodinkoneita, esim. pyykinpesukoneita, jääkaappeja, jne… 
Myös auto-osaston rengasmyynti ja muutkin isompien laitteiden hyllyt oli 
nauhoilla suljettu. 

 
14.5. Poikkeustilan 61. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta. 
 Eilen kävin tilaamassa scootterille huoltoajan. Ensimmäinen huolto on 

1000km huolto, ja se on mennyt coronan takia hieman suunniteltua pi-
temmälle. Normi ajoilla se olisi jo tehty. 

 Minulla on myös autojen avaimia. Tarkoitukseni on käydä silloin tällöin 
ajelulla niillä, että akku pysyy kunnossa, jolloin sitä ei tarvitse pitää koko 
kesää ylläpitolaturissa. 

 
15.5. Poikkeustilan 62. päivä. Teneriffalla 1 uutta tapausta. 
 Sootterin huolto heti aamulla klo. 9:00 Lupasivat sen tunnissa, joten kä-

vin kiertämässä La Villan ja koko ”San Jeronimon” teollisuusalu-een kah-
teen kertaan. Sain siinä aamukävelyksi 5 km kierroksen. 

 
 Huollosta suuntasin autoajelulle. Minulla on pari VW Poloa, joita pitää ul-

koiluttaa, jotta akku pysyy kunnossa. Toisessa ylläpitolaturi, ja uusi akku, 
joten ei mitään ongelmia käynnistymisen suhteen. kierrosta tein n. 10 km 
verran. Kävin La Villassa. Toisen auton vuoro on huomenna. 

 
16.5. Poikkeustilan 63. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta. 
 
17.5. Poikkeustilan 64. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus. 



 Ajankuluksi tekemäni tilastokäyrät ovat noin arvoja. Kaikki tiedot kerään 
Gobierno de Canarias sivuilta. Ne ovat tietoja, jotka on kirjattu edellisenä 
iltana 20:00, eli ne ovat aina edellisen päivän tietoja. 

 
18.5. Poikkeustilan 65. päivä. Teneriffalla 4 uutta tapausta, ja  parantunutta 
 Minä olen käyttänyt samaa sivuston tietoja karanteenin alusta lähtien. 

Nyt mietin muuttamista COVID-19 sivujen tietoihin. Ne muuttuvat pitkin 
päivää, myös aikaisempien päivien osalta. Etuna on että ne kertoo suo-
raan teneriffan parantuneet. Uudet tapaukset Teneriffalle laskee exel 
suoraan. 

 
19.5. Poikkeustilan 66. päivä. Teneriffalla 4 uutta tapausta 
 
20.5. Poikkeustilan 67. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 
 Tänään tuli espanjasta määräys, että maskin käyttö tulee pakolliseksi. 

Sitä tulee käyttää kaupoissa ja kadulla jos joutuu alueelle, jossa kahden 
metrin etäisyyden pitäminen toisiin ihmisiin on mahdotonta. Busseissa ja 
takseissa se on jo ollut pakollinen. 

 
 En tiedä vaikuttaako se mitään, sillä tähänkin saakka se ollut pakollinen 

kaupoissa, mutta puolet surffailee hyllyjen välissä ilman mascaraa. 
Vaikka se ei jatkuvasti olisi kasvoja suojaamassa, se tulee kuitenkin olla 
mukana, kun ulkona liikkuu. 

 
21.5. Poikkeustilan 68. päivä. Teneriffalla 1 uutta tapausta 
 Tänään tein Teneriffan käyrät pelkästään (datos COVID-19) sivuston tie-

doista, jonka tiedot ovat hieman erilaisia La Consejeria de Sanidadin tie-
toihin. Luvuissa on vain n. 10 henkilön eroja. Laskenta systeemi on hie-
man erilainen, vaikka molemmat datat tuottaa Cobierno de Canarias. 

 
 Tämän päiväinen kävelykierros näytti sen, että monelle henkilölle tuon 

ohjeen noudattaminen ei ollut mennyt perille. Poliisit päivystivät kah-
dessa eri paikassa, mutta eivät kertaakaan puuttuneet puuttumattomiin 
maskeihin.  

 
 Ehkä se maskimääräys sittenkin on tarkoitettu Madridin ja Barcelonan 

asukkaille, joiden ulkoilut on uutisten kuvien mukaan aivan jotain muuta, 
kun ohjeiden mukaista. Muualla espanjassa asuvat joutuvat nyt tuon se-
koilun sijaiskärsijöiksi. 

 
22.5. Poikkeustilan 69. päivä. Teneriffalla 6 uutta tapausta 
 Vain luvallista kävelyä, ja luvalliseen aikaan, joka on 19-20. Samaan ai-

kaan kuitenkin kaduilla tungeksii lapsiperheet, joissa lapset rullalautoi-
neen, pyörineen, ja rullaluistimineen. 

 Annetuilla ohjeilla ei näille paikallisille tunnu olevan mitään merkitystä. 
Eipä silti, ei poliisitkaan tee mitään, vaikka kulkevat samoilla kaduilla, ja 



vastaan tulee henkilöitä, joista joka toisella ei ole mitään suojaimia. 
 

23.5. Poikkeustilan 70. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus 
 Suojainten käyttö, joka on määrätty pakolliseksi koko espanjassa ei 

tunnu koskevan saariston ihmisiä, mikäli seuraa virkavallan asennoitu-
mista ilman suojaimia kulkevia henkilöitä kohtaan. Ymmärrän hyvin pai-
kallisten asenteen suojainten käytön määräykseen, sillä saarella ei juuri-
kaan tautia esiinny. Sairaalassa muutama potilas vielä odottelee kotiin 
pääsyä. Aktiivisia potilaita n. 300. Niistä n. 25% sairaalan henkilkuntaa. 

 
24.5. Poikkeustilan 71. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 
 Huomisesta lähtien saaret siirtyvät vaiheeseen 2 Se tietää hieman lisää 

vapautuksia, ja suuren kaupat aukeaa laajemmin. Nyt on ollut 400m2 
avattuina. Tänään sain Leroy Merlinin tekstiviestin, että avaava koko 
kauppa maanantaista lähtien. Olenkin jo odotellut Leroy Merlinin avautu-
mista. 

 
25.5. Poikkeustilan 72. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus 
 Tänään pääsin pitkästä aikaa ostoksille Leroy Merliniin. Myös puutarha-

kaupassa kävin kahteen kertaan. Pikkuhiljaa alkaa kaikki palaamaan en-
tiselle mallille. Poikkeustilaa silti jäljellä liki kaksi viikkoa. Näillä näkymin 
se loppuu 7.6. jos ei liikkumisten vapauttaminen aiheuta uutta pande-
miaa  

 
26.5. Poikkeustilan 73. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus 
 
27.5. Poikkeustilan 74. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta 
 Guia de Isorassa canariosot näytti kunnolla, miten coronaohjeita ollaan 

noudattamatta. Siellä järjestettiin hautajaiset joissa saa olla ohjeen mu-
kaan vain 25 osallistujaa. Siellä ymmärtääkseni haudattiin joku paikalli-
nen motoristi, ja kansaa oli paikalla pari sataa. Tunnelma oli kun karne-
vaalissa. Väki tungeksi vierivieressä ja suojat oli van muutamalla. Kaiken 
tyhmyyden varmistamiseksi osa kävi ensin käsin koskettelemassa ark-
kua paljain käsin ja lopuksi tuli naiset pussaileen sitä hiplattua arkkua. 

 
 Jos tuosta nyt corona kahden viikon aikana leviää alueella, niin en ole 

yhtään surullinen. Hullu saa olla, mutta ei tyhmä 
 
28.5. Poikkeustilan 75. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 
 Nyt on uutisten pääuutinen ollut eilisestä illasta lähtien Guia de Isoran 

hautajaiset. Jos ohjeiden noudattamatta jättäminen on sakon arvoinen 
juttu, niin nyt on valtiolla ”lottovoiton” päivä. 

 
29.5. Poikkeustilan 76. päivä. Teneriffalla 6 uutta tapausta 
30.5. Poikkeustilan 77. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta 
 Tänään Smirrellä herkuttelupäivä. Ruoka oli etukäteen tilattavissa ja ruo-

kailuaika on iltapäivän puolella, jaettu osiin jotta ei tule ruuhkaa. Me 



kävimme klo. 17 aikaan nauttimassa omat tilauksemme, ja kyllä taas pi-
tää sanoa että kyllä me Puerton parasta ruokaa saimme nauttia. 

  
31.5. Poikkeustilan 78. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta 
 Toukokuu lopussa ja karanteenia on kulunut 78 päivää. Tiukat on olut ra-

joitukset, mutta tulostakin on tullut. Saarella 1247 tapausta, joista paran-
tuneita 1247. Aktiivisiä potilaita 131 ja kuolleita 109. Kuolleiden määrä on 
pysynyt jo viisi päivää paikallaan, eli uusia kuolleita ei ole ilmaantunut. 

 
 
 
 
Kesäkuu 2020 
 
1.6. Poikkeustilan 79. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus 
 Kuukausi vaihtui, ja Coronan tilanne on aika lailla hyvä. 
 Saarella oli viikon lopun aikaan muuan tapaus, joissa canariosot jättivät 

ohjeet kotiin ja innostuivat juhlimaan hautajaisia niin maan viimeisen 
päälle. Kun taudin itämisaika on n. 1,5 - 2 viikkoa, niin viikon päästä kuu-
laan oliko juhlinta mennyt hyvin vai huonosti. Toivottavasti mahdollisesta 
”viruslingoista” rangaistaan vain Guia de Isoran asukkaista, eikä koko 
saarta.  

 
2.6. Poikkeustilan 80. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta 
 
3.6. Poikkeustilan 81. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus 
 Olen moneen kertaan lukenut, kun täällä paikalliset ei noudata noita an-

nettuja ohjeita kokoontumisten suhteen. 
 Nyt luin, netistä, että Helsingissä (en sano, että suomessa) on kokoontu-

nut jopa 3000 henkeä mielenosoitukseen, jossa turvavälit ja luparajat on 
ylitetty monin kertaisesti. Aikaisemmin sovittelin Kanarioiden hartioille sa-
nontaa, hullu saa olla, mutta ei tyhmä. Nyt sen heitän kokonaan Helsin-
kiin noille mielenosoittajille. 

 
4.6. Poikkeustilan 82. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 
 Espanjan hallitus on päättänyt karanteenin eli hätätilan lopusta. Se päät-

tyy 21.6. ja siihen mennessä suunnitellut rajoitusten löysäykset toteute-
taan, siten että sen lopussa kaikki rajoitukset on ”poistettu”. Tilanne ei 
varmaankaan palaudu entiselleen, vaan alkaa se ns. uusi entinen, jossa 
arvioisin jäävän voimaan joitakin sellaisia määräyksiä, joita ei ennen epi-
demiaa ollut olemassa. Ehkä joitakin maskin käyttöön liittyviä suosituk-
sia. Suositus tarkoittaa Puertossa sitä, että niitä ei juurikaan kukaan pai-
kallinen käytä, koska ei ole käyttänyt tähänkään saakka, vaikka se on ol-
lut pakollista.  

 Corona tilanne täällä on ollut sen verran hyvä, niin ei virkavaltakaan sii-
hen juurikaan kovain tarkasti ole puutunut, ainakaan paikallisten koh-
dalla. 



 Maskin käyttö saattaa jäädä joksikin aikaa pakolliseksi busseihin ja rait-
sikkaan. 

 Korona tilastoihin on tehty joitakin tarkastuksia edellisten viikkojen ajalle, 
joten käyrät on muuttuneet kovasti tämän päivän päivitysten johdosta. 

 
5.6. Poikkeustilan 83. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 
 
6.6. Poikkeustilan 84. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus 
 Coronan takia maastopolut suljettiin koko saaristossa. Nyt kun corona jo 

helpottaa, niin kulkurajoitukset on poistettu ja mekin pääsemme vapaasti 
poluille liikkumaan. 

 Perustimme täällä olevien suomalaisten kanssa vaellusryhmän, jonka 
kanssa kiertelemme polkuja. Jokainen osallistuu retkiin oman aikatau-
lunsa sallimissa rajoissa. Tänään Aquamansan ja Calderan maisemissa.  

 
7.6. Poikkeustilan 85. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta 
 
8.6. Poikkeustilan 86. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 
 Kesän ohjelmassamme oli yhdet juhlat suomessa, ja lastenlasten haku 

lomailemaan Teneriffalle, Puertoon.  
 Ne suunnitelmat on mennyt coronan takia, joten on lentojen perumisten 

aika. 
 Ensin peruttiin huominen lento. Meidän piti lentää 9.6. Vuelingin lennolla 

VY3219 Bercelonaan, josta seuraavana päivänä Norskilla Helsinkiin. 
Norskin lento on jo peruttu, ja rahojen palautusanomus tehty. 

 Huomista lentoa ei ole näkynyt moneen päivään Vuelingin omilla sivuilla. 
Tänään ei myöskään AENA:n sivuilla, joissa voi seurata kaikkia espanjan 
lähteviä ja saapuvia lentoja 24 tunnin ajalta. Tänään sitä ei näy edes 
TFN tiistaina lähtevien lentojen luettelossa, jossa nyt normaalisti näkyy 
kaikki lähtevät lennot TFN kentältä. 

 Tiedustelimme lentoa Vuelingin puhelinpalvelusta. Siellä virkailija väitti 
kiven kovaan, että lento VY3219 on ja lähtee ajallaan 11.05. Teidän pitää 
mennä tarkastamaan sähköpostistanne, jossa olette saaneet lipun, että 
mikä on lennon tila. Siellä on linkki, josta tarkastuksen voi tehdä.  

 Kävimme Vuelingin virkailijan ohjeiden mukaan kastomassa lentotilan-
teen sähköpostistamme. Tarkastuksen tulos oli; Lentomme tilaksi sivusto 
ilmoitti lento VY3217 joka lähtee 14.55  

 Se ei ole meidän lentomme, joten pyysimme rahojen palautusta. On huo-
noa palvelua, se että meidän lento on peruttu, mutta meille ei siitä ole mi-
tään ilmoitettu. 

 
 Paluulentomme osuus BCN-TFN suomesta olisi 15.6. ja siitä Norwegia-

nin osuus on jo peruttu. Vuelingin liput ostimme matkatoimistosta, ja ne 
piti käydä perumassa siellä. Aika näyttää tuleeko mitään takaisin. 

 
 Kolmen viikon päästä on sitten vuorossa tyttöjen paluulentojen peruutus-

rumba. 



 
 
9.6. Poikkeustilan 87. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 
 Vaellusryhmän kanssa Las Cañadasissa katselemassa Tajinastejen ku-

kintaa.  
 Väestönmäärää rajoitetaan Cañadasin alueella sulkemalla parkkipaik-

koja. Jos et saa autoa parkkiin, niin et voi lähteä maastoon kävelemään.  
 Rajoitusten takia siellä oli käytössä vain n. 20% parkkipaikoista, joten 

kun paikan löysi, niin siihen oli heti iskettävä. Me löysimme paikan Para-
dor hotellin luota, joten auto jäi siihen. Lähin mahdollinen reitti kukintojen 
etsimiseen oli Roques de Garcian reitti. Vain muutamia nähtiin, mutta 
päästiin poluille vapaasti kulkemaan. 

 
10.6. Poikkeustilan 88. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus 
 Taas yksi päivä parempaan suuntaan. Kanarian saarilla vain 20 potilasta 

sairaalahoidossa, joista 4 ICU (teho) hoidossa 96 kotihoidossa. 
 Teneriffalla 59 aktiivista tapausta. Sairaalassa olijoiden määrää ei ole tie-

dossa. 
 
11.6. Poikkeustilan 89. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 
 Hyviä uutisia poikkeustilan ja karanteenin suhteen. 
 Kaikki kanarian saaret siirtyy ensiviikon alusta “uuteen normaaliin” elä-

mään. Vielä ei tiedetä tarkkaan, että mitä se tulee pitämään sisällään. Vi-
konlopun aikana selviää mitkä asiat tulee olemaan toisin verrattuna ai-
kaan ennen Coronaa. 

 
 IKEA ja Decathlon kierros 
 IKEAan oli ulkona 30 metrin jono, mutta se johtui vain käsidesin jakelu-

pisteestä. Muuten jono veti hyvin. Kaupassa sisällä normaalisti väkeä, 
mutta kassoilla taas pitkät jonot. Se taas johtui 2 metrin etäisyyksistä jo-
notuksessa. 

 
 Ikeasta siirryttiin Decathloniin. Oli aika hankkia uusi reppu, sillä entinen 

oli hajoamispisteessä olevana heitetty roskiin jo ennen coronaa. 
 Maksun kanssa jouduttiin jälleen jonottamaan koko kaupan mittaisessa 

jonossa, ja lopuksi vielä ennen kassoja lentokentiltä tutussa kiemurtele-
vassa jonossa. Kassoja kuitenkin oli todella monta, joten ei se jonotus 
kauaa kestänyt. 

 Maksutapahtuma oli uusi, ja joutuisa. Emme olleet aikaisemmin koke-
neet tuollaista maksutapahtumaa. Kassan ei tarvinnut koskea yhteen-
kään ostokseen. Kaikki ostokset pyydettiin laittamaan kerralla kassan 
vieressä olevaan laatikkoon, ja sitten kassa vaan ilmoitti hinnan. Mitään 
viivakoodeja ei luettu. Minulle ei selvinnyt, että miten se ne hinnat lukee, 
kun kaikki ostokset on yhdessä läjässä. Kirjoitti kaikki tuotteet vielä kuit-
tiin oikein. 

 
12.6. Poikkeustilan 90. päivä. Teneriffalla 0 uusi tapaus 



 Eiliset puheet ”uuteen normaaliin” siirtymisestä oli kuulemma ennen ai-
kaisia. Eivät uskaltaneet tehdä sellaista päätöstä, vaikka kanarialla hyvät 
edellytykset siihen olisi ollut.  

 Nyt me joudumme kärsimään mannerespanjalaisten karanteeniajan se-
koiluista ja liikkumisrajoitusten noudattamatta jättämisestä. Tätä voi sa-
noa ”Salomonin tuomioksi”. Eipä silti tähän ollaan jo totuttu, joten ei yksi 
viikko tässä mitään muuta. 

 
 2.6. Puertossa olevat suomalaiset perustivat vaellusryhmän. Ryhmän 

kanssa olemme jo tehneet pari yhteisiä retkiä Teneriffan poluille. 
 Kolmas vaellusryhmän retki suuntautui tänään Las Llanos – Chyeron 

maisemiin. Ohjelmassa oli Chinyeron kiertäminen ja siitä tuli matkaksi 
13.6 km. 

  
13.6. Poikkeustilan 91. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus 
 
14.6. Poikkeustilan 92. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 
 
15.6. Poikkeustilan 93. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 
 
16.6. Poikkeustilan 94. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 
 Vaellusryhmän tämänpäiväinen kierros suuntautui Esperanzan mänty-

mesikköön. Siellä n. 9 km kierros. 
 
17.6. Poikkeustilan 95. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus 
 Nyt vain odotellaan poikkeustilan päättymistä. Vielä 4 päivää jäljellä. 
 
18.6. Poikkeustilan 96. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 
 Huomisen retkeilyn alkusuunnittelua. Vaellusryhmän retki suuntautuu 

Agua Garcian maisemiin. Geokätkötiedot pitää merkitä navigaattoriin, 
jotta kaikki tarvittava tieto on matkassa. 

 
19.6. Poikkeustilan 97. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta 
 Hieno retki Agua Garcian maisemiin. Saimme kierretyksi 13,1 km kier-

roksen, ja kolme kuitattua kätköä.  
 

20.6. Poikkeustilan (estado de alarma) viimeinen, 98. päivä. Teneriffalla 1 
uusi tapaus 

 
21.6. ”Uusi normaali” Tänään alkaa paluu uuteen normaaliin. Se sisältää kui-

tenkin joitakin rajoituksia, eli ihan entiseen normaaliin ei päästä, vaikka 
paikallisten käyttäytymisestä niin voisi päätellä. 

 
 Täällä alamme valmistautumaan juhannuksen viettoon. Meillä se tarkoit-

taa sitä, että menemme tiistaina 23.6. Smirre’s Cuatro Vientosiin 



ruokailemaan kavereiden kanssa, ja vietämme samalla Paulan kanssa 
meidän 41v. hääpäiväämme. 

 
22.6. Uusi normaali pääsee vauhtiin. Tänään huomasin kaupungilla kävel-

lessä, että baarit ja terassiravintola alkaa olen samalla lailla kansoitettu, 
kun oli ennen coronaa. Mascaroita näkyy hyvin harvalla, vaikka se on 
määrätty pakolliseksi.  

  
25.6. Vaellusryhmän tämän päiväinen lenkki tehtiin lähimaastoon. 
 Puerto - Bollullo – Playa Ancon – Santa Ursula – Vista Paraiso – Bollullo 

– Puerto 15,1 km 
 
30.6. Vaellusryhmän kanssa Teno Altossa. Uusia kätköjä löydettiin ja kuitattiin 

peräti 8 kappaletta. 
 Corona tilanne saarella todella hyvä. 
 
 
Heinäkuu 2020 
 
3.7. Vaellusporukan heinäkuun ensimmäinen reissu suuntautui Vilaflorin 

kautta Paisaje Lunariin. Minä en ollut siinä mukana, sillä oli Smirren 
kanssa laittamassa keittiöön poistoilmapuhallinta, jolla on tarkoitus saada 
keittiön ilmaa hieman jäähdytetyksi. 

 
5.7. Tänään oli lehdissä tieto, että Canarian saarten sairaaloissa ei ole yh-

tään koronapotilasta, eli saarilla tilanne sairaaloiden puolella todella 
hyvä. Muutama potilas vielä kotihoidossa. 

 
6.7. Teneriffalla on ilmaantunut yksi aktiivinen koronapotilas. Tietoa ei ole, 

että missä kunnassa/kaupungissa. 
 
8.7. Me peruimme tälle päivälle suunnitellun Talaveran patikoinnin, kun ylös 

(yli 800m korkeuksiin) luvattiin uutisissa liki 40 asteen lämpötiloja. 
 
 Tänään kävimme Jarmon kanssa tarkastamassa, miten sääennuste pi-

tää paikkansa. Ajoimme skoottereilla n. 900 metriin, ja siellä oli lämmintä, 
kuten oli luvattu (+35ºC). Emme siis turhaan peruneet patikointia, joka 
kulkee suuren osan 800-900 metrissä. 

 
10.7. Vaellusporukan retki suuntautui bussilla n. 1800M tuntumaan Portilloon 

ja sieltä patikoiden n. 850 m alempana sijaitsevaan Aguamansaan. 
Matka 13,1 km. 

 
14.7. Päivän retki suuntautui Aguagarcian metsäpoluille. Matka n. 13km. 
 
17.7. Tänään toteutimme se aikaisemmin perutun Talaveran vaelluksen. Tällä 

reitillä tarkastin oman kätköni, joka oli ilmoitettu kadonneeksi. Ilmoitus oli 



aiheellinen, sillä se oli todellakin kadonnut. Paikka oli kasvanut ja pensai-
den oksat olivat niin paksuja että, kätkölle oli vaikea päästä. Oli korkea 
aika käydä se korjaamassa. 

 
 Mukan 4 ryhmäläistä. Puolet porukasta kävi Bollullossa hiemen helpom-

malla vaelluksella. 
 
21.7. Jälleen pyörimme vaellusryhmän kanssa Aguagarcian maisemissa 13 

km matkan verran. Kun päivät ovat todella lämpimiä, niin varjoisat met-
säpolut houkuttaa kovasti. 

 
24.7. Vaellusryhmä jakautui kahteen pienempään ryhmään. Kevyempää reittiä 

hakeva ryhmä suuntasi Santa Catalinan ja Socorron rantareiteille. 
 

 Toinen ryhmä suuntasi Anagaan Roque Tabornoa kiertämään. 
 
28.7. Vuorossa Esperanzan kierros, johon olimme etsineet n. 3km lisäosuu-

den. Siten saimme kokonaismatkaksi 11,5km. 
 
31.7. Jälleen perjantai ja porukka kahdessa osassa. Perjantai on päivä, jolloin 

osa haluaa hieman vaativampaa kiipeämistä.  
 Ensimmäinen ryhmä lähti liikkeelle jo 8.00 ja suuntasi Afuriin. Siellä kier-

ros Afur – Taganana – Tamadiste – Afur. 
 
 Toinen ryhmä lähti liikkeelle bussilla n. 9.30 paikkeilla, ja suuntasivat Er-

jokseen. Sieltä patikoivat n. 900M alamäkikävelyn Los Siloksen 
 
 
Elokuu 2020 
 
4.8. Vaellusporukan ohjelmassa jälleen Agua Garcian metsäpolut. Siellä et-

sittiin polkuja, joita emme olleet vielä kierrelleet. Saatiin aikaiseksi n. 12 
km kierros 

 
7.8. Vaeltelut jatkuu ja koronan hiipumista odotellaan. Tänään vuorossa Gua-

jara. 
 
11.8. Chamorca 
 
14.8. Chinamada 
 
17.8. Batan 
 
21.8. Tälle päivälle suunniteltu retki muuttui lämpötilavaroituksen johdosta, 

sillä kaikki metsäaktiviteetit oli saarella kielletty. Me peruimme Urkupilli-
reitin. Tilalle teimme kävelyretken San Pedroon. Mukaan lähti minun li-
säksi vain Smirre.  



 
26.8. Retkeilykielto voimassa edelleen, joten istutaan varjossa, tai istutaan ko-

tona. Lämpötila keikkuu +30 paremmalla puolella. 
 
 
Syyskuu 2020 
 
 Helle jatkuu ja polut edelleen suljettuina. Nyt vain odotellaan, että ilmat 

viilenee, ja metsäpalovaara poistuu. Toistaiseksi käveleskellään lähialu-
eella kaupunkilenkkejä. 

 
7.9. Cabildo on jälleen ilmoittanut metsäpalovaarasta. Siitä johtuen on kiel-

letty kaikenlainen toiminta, joissa on mahdollisuus kipinöintiin tai jopa tu-
leen. 

 Lauselmassa todetaan, että on sallittua kulkea polkuja sekä jalkaisin että 
hevosilla tai polkupyörällä, sekä tietyllä tavalla järjestettyihin vaellus- tai 
melontatoimintoihin matkailuyritysten kautta. 

 
18.9. Metsäpalovaara ohi, joten polut jälleen auki. Tänään heti ohjelmassa Ur-

kupillireitti (Los Organos) matkaa kertyi 13,2 km ja kokonaisnousu ja 
lasku 1097M Korkein piste reitillä 1576 M 

 
 
22.9. Kävelykierroksella Leroy Merlinissä ostamassa uutta vikavirtasuojaa. En-

tisellä on tapana toimia itsekseen. Saattaa mennä viikkoja, että ei mi-
tään, mutta sitten taas parikertaa viikossa sanoo ”naps” ja vesi varaaja 
on ilman sähköä.  

 Sain ammattihenkilöltä ohjeen, että se kannatta vaihtaa uuteen, niissä 
kun tuntuu joskus olevan toimintahäiriöitä. 

 Nyt on uusi hankittu. Odotan että se vanha suoja seuraavan kerran sa-
noo ”naps” 

 
25.9. Patikointi kierros tänään Tegueste – ”pöytävuori” – Bajamar. Erittäin läm-

min päivä. Mittarimme näytti jopa 35 asteen lämpötilaa. 
 
 
Lokakuu 2020 
 
1.10. Kuukausi vaihtui, ja koronan toinen aalto on jyrää saarilla edelleen. 
 Viime päivinä on kuitenkin jo ollut ilmassa hieman merkkejä siitä, että ol-

taisiin parempaan suuntaan menossa, mutta tilastokäyrissä se ei vielä 
näy. 

 Uusia esiintymisiä on Teneriffalla kahden viimepäivän aikana ilmaantu-
nut alle 100/vrk. kun se on parin viikon ajan ollut 150-200 paikkeilla, riip-
puen siitä, että miltä tilastosivulta niitä tietoja katsoo. 

 



 Kävimme tänään La Lagunassa. Siellä Al Campossa, IKEA:ssa ja De-
cathlonissa. 

 Al Campossa olivat tarkkoja maskin suhteen. Minä olin varustautunut 
maskilla, jossa ulosvirtausventtiili. Se ei kelvannut kaupan puolelle, vaan 
jouduin vaihtaman sen kirurgimaskiin.  

 Syy luultavasti se, että venttiilillä varustettu maski on täällä noteerattu 
maskeista lähes kaikkein huonoimmaksi suojauksen kannalta. Se kun 
päästää uloshengityksen suoraan ulos venttiilin kautta, eikä silloin suo-
datu maskin kankaassa. 

 
10.10. Tänään avautuu viimeien kuudesta suomi baarista, kun La Bamba avaa 

ovensa klo 19.00. 
 
 Nyt on kaikki kuusi suomibaaria avannut ovensa, ja jokaisessa odotel-

laan, että korona hellittää, ja turistilennot alkaa. 
 
15.10. Auton katsastuspäivä. Nyt oli vuorossa VW POLO, joka ei kylläkään ole 

omani. Se on omistajalla jäänyt Coronan takia katsastamatta, joten minä 
käytin sitä konttorilla, ja leima tuli kun telkkä pönttöön.  

 
16.10. Tälle päivälle olin suunnitellut ohjelmaan pitempää kävelyreitti. Sen to-

teutin seuraavasti. Ensin San Pedroon. Sieltä aikanaan Los Realejosin 
suuntaan. La Carrerassa käännyin La Montañetan suuntaan. Siellä kiipe-
sin Ermita de la Cruzille, joka sijaitsee Mesón El Monasterion takan ole-
valla kukkulalla. Paluumatkan kiersin vielä Las Aguilas hotellin kautta ja 
laskeuduin hotellin takaa polkua pitkin Bellevuen kautta alas Puertoon. 
Tavoite oli normaalia pitempi kierros ja tästä sitä matkaa tuli 19,2 km. Ai-
kaa siihen vierähti n. 4,5 tuntia 

 
20.10. Vaelluskenkien valinnassa kauppias tuo useasti vasemman jalan kengän 

sovitettavaksi. Usein valinta tehdään sen mukaan.  
 
 Kun minulla alkoi ilmaantumaan jalkojen kanssa ongelmia, niin mittautin 

jalkani. Mittauksessa huomattiin, että oikea jalkateräni on hieman pi-
tempi, kun vasen. 

 
 Nyt väärän kenkävaalinnan valinnan tulos. Patikoinnit on nyt pysähdyk-

sissä 3-4 viikkoa, tai sen aikaa kun kynnet kasvaa. 
 
26.10. Koronatilanteen jyrätessä espanjassa voimalla, on siellä otettu kovat 

konstit käyttöön. Julistivat ulkonaliikkumiskiellon, joka on voimassa 
09.11.20 saakka. Tarvittaessa myös jopa toukokuuhun saakka. 

 Ulkona liikkumista rajoitetaan 23.00-06.00 välisenä aikana. 
 Tilannetta tarkkaillaan jatkuvasti, ja sitä voidaan muuttaa suuntaan tai 

toiseen tilanteen mukaan. 
 



 Meillä seurannan kohteena on kumulatiivinen luku viikon ajalta, jonka pi-
täisi olla alle 50. Meillä Puertossa tuo luku on 26,26. (8 uutta viikossa). 
Santa Cruzissa se on 62,71. (130 uutta viikossa) La Laguna on Tenerif-
falla se saaren pahin pesäke. Sillä tuo luku on 107,30 (169 uutta vii-
kossa) 

  
 Tämä ulkonaliikkumiskielto ei kuitenkaan koske Kanaria saaria, sillä kaik-

kien saarten viikon kumulatiivinen luku on 33  
 
 
Marraskuu 2020 
 
1.11. Marraskuun alussa koronatilanne oli oman seurantani mukaan seuraava: 
 Kumulatiivinen luku, jota täällä seurataan kahden viikon ajalta, pitäisi olla 

alle 50 
 Marraskuun alkaessa se oli Puertossa 36,10, Santassa 147,60 ja La La-

gunassa 236,82 
 
11.11. Teneriffalla corona on hieman lisääntynyt. Pahimmat paikat on Santa 

Cruz ja La Laguna. La Lagunassa opiskelijat ei pysy paikallaan ja San-
tassa nuoriso pitää pussikaljakokoontumisia ympäri kaupunkia. Juhlinta 
on sen verran aktiivista, jotta viranomaiset on ottamassa kovempia oh-
jeitä käyttöön. 

 Täällä on puhuttu kuten suomessa. Maskin käytön suositusta lisätään. 
En tiedä miten se suosituksen lisääminen käytännössä tapahtuu, kun se 
jo nyt pakollinen.  

 
13.11. Tänään Teneriffan viranmaiset tiukensi koronan vastaisia ohjeita. monien 

asioiden ja tapahtumien suhteen. Suurin osa niistä koskee kuitenkin pai-
kallista väestöä, mutta baarien ja ravintoloiden osalta myös turisteja ja 
täällä olevia muunmaalaisia. 

 
Uudet rajoitukset voimassa 14 vuorokautta. Rajoituksilla on tarkoitus 
päästä pois ns. ”punaisista liikennevaloista”, eli saada uudet esiintymät 7 
ja 14 vuorokauden jalla alle 50/100000 asukasta kohden. Teneriffa on ai-
nut saari, joka on punaisissa valoissa. 
 
Tästä linkistä voi tilannetta seurata. 
https://cvcanarias.com/tenerife 
 
Rajoitukset: Baarit suljetaan klo 23.00. Asiakas kapasiteetti rajoitetaan si-
sätiloissa kolmasosaan ja terasseilla 50% kapasiteetti. 

 
Terassilla kuusi henkilöä pöytää kohti ja vähintään kahden matkan päässä 
viereisistä pöydistä. Terasseilla tupakointi on kielletty. 

 



16.11. Elektroninen torakkakarkotin sanoi sopimuksensa irti. Siitä johtuen tuli 
päivän ohjelmaksi kävellä Leroy Merliniin hakemaan uusi. Kun samaan 
kierrokseen yhdistin yhden puutarhan kastelun, niin siitä tuli kolmen tun-
nin kierros. 

 
23.11. Punaisissa liikennevaloissa ollaan. Rajoituksia on ja ihmisiä pyydetään 

välttämään tilaisuuksia, joissa paljon ihmisiä. 
 Kovin hitaasti tuntuu rajoitukset vaikuttavan ohjeistus purevan, kun sitä ei 

juurikaan valvota. 
 
26.11. Tänään menimme tyhjentämään yhden suomalaispariskunnan vuokraa-

maa asuntoa. He ilmoittivat, että menkää ja tyhjentäkää se heidän tava-
roista, sillä asunnon omistaja on vuokrannut sen uudelle asiakkaalle. 

 No, me teimme työtä käskettyä, ja menimme asuntoon luettelon kanssa, 
jonka he olivat meille lähettäneet. 

 Kun pääsimme asunnolle, oli vuokranantaja jo siellä omin luvin tyhjentä-
mässä asuntoa. Osan tavaroista oli laittanut omalle parvekkeelle, ja osan 
omaan komeroonsa. Hämmästyi hieman, kun näytin että meillä on lista, 
jonka mukaan me viemme sietä tavaroita pois. 

 Nyt emme voineet listan mukaan järjestelmällisesti tyhjentää komeroita 
koska ne olivat kaikki jo hänen parvekkeella. Meidän piti hänen parvek-
keella lajitella läjässä olevista vaatteista talteen laitettavat ja kierrätyk-
seen menevät. 

 Kovasti vaikutti nöyrältä, kun joutui tuomaan omasta komerosta sinne 
vietyjä vaatteita takaisin. Oli varannut ne jo itselleen. 

 Alkoi myös kovasti meuhaamaan, kun tyhjensimme ruokakomeron ja juo-
mavaraston, niin kun meitä oli pyydetty. 

 Kovin on kummallinen tapa vuokranantajalla, jos hän kuvittelee, että kun 
vuokralainen ei enää tule, niin kaikki tavarat ovat hänen. 

 Ei hänen käytöksensä muutenkaan ollut mitenkään miellyttävä, vaikka 
me teimme vain työtä käskettyä. 

 Vinkki vuokralaisille. Tyhjennyttäkää asuntonne, ennen kun ilmoitatte 
vuokranantajalle, että ette enää ole 
tulossa. 

 
28.11.  Jouluvalot syttyivät illalla klo 

18.00 
 
30.11.  Viiden metrin aaltoja.  

Troppinen myrsky pyöri Madeiran 
yläpuolella ja sen aikaan saannok-

sina saarten pohjoisrannikoille ennustettiin jopa viiden metrin korkuisia 
aaltoja.  

 Puertossa sitten riitti porukkaa katselemaan, kun ne viisimetriset vyöryi-
vät jytisten rantaan, ja nostattivat korkeita vesyryöppyjä. 

 
 



Joulukuu 2020 
 
1.12. Olen täällä oloni aikana pessyt suomalaisille kymmeniä, tai jopa satoja 

ikkunoita. Joulukuun alussa siihen tuli stoppi. Vastaisuudessa pesen vain 
omia ikkunoita. 

 
14.12. Kaksi viikkoa olen tiiviisti seurannut Teneriffan koronatilannetta. 
 Hannan joululoma alkaa 19.12. ja hänellä on lentoliput Teneriffalle. 
 
 Nyt vain hieman jännitetään, että millaiset rajoitukset tällä on joulun ai-

kaan. Alkuviikosta on luvattu ilmoittaa uusista koronaa ehkäisevistä toi-
mista. Niitä me nyt kovastikin odotellaan. 

 
 Santa Cruzin ja La Lagunan koronatilanne on kovin huono, ja huononee 

koko ajan. Siellä ei juurikaan tunnuta välittävän noista rajoituksista ja var-
sinkaan etäisyys- ja kokoontumisohjeista. Ehkä rangaistukset ovat liian 
pieniä, tai sitten maksamattomia sakkoja ei peritä. 

 
 Testit on ainakin tulleet pakollisiksi. Espanjan ohjeiden mukaan saarelle 

tullessa on oltava testi tehtynä. Paikalliset, jotka tulevat saarelle mante-
reelta saavat sen maksutta lentokentällä tullessa. 

 
 Täällä tuntuu olevan ainoa oikea ratkaisu ns. ”Salomonin tuomio”, eli jos 

joissain paikoissa on huono tilanne, niin koko saari joutuu siitä kärsi-
mään. 

 
16.12. Koronarajoituksista johtuen uusia rajoituksia. Lehden kirjoitti niistä 

suurin kirjaimin tänään 16.12. 
 
 Canarias7 Hallitus rajoittaa Teneriffan maahantuloa ja maasta poistu-

mista sekä edistää ulkonaliikkumiskieltoa  
Kanarian saarten presidentti ilmoittaa, että uudet rajoittavat toimenpiteet 
tulevat voimaan perjantaista ja ovat voimassa 15 päivää 
El Día Teneriffa on suljettu 15 päiväksi 
Joululounaat ja -illalliset alennetaan 6 hengelle ja ulkonaliikkumiskielto 
siirretään eteenpäin klo 22.00. 

 
 Nyt meillä sitten on rajoitettu joulu, ja sitä vietetään näillä näkymin Pau-

lan kanssa kahdestaan. Hannan loma peruuntui noiden kovien rajoitus-
ten johdosta. 

 
20.12. Kovin vaikuttaa ”paksupäiseltä” tuo Teneriffan nuoriso. Uusien rajoitus-

ten tultua voimaan lauantaina, niin sunnuntaihin mennessä on poliisi ja-
kanut yli 40 rangaistusta ohjeiden rikkomisesta. Suurimman osan La La-
gunassa, mutta myös Puertossa oli löytynyt pari tapausta, joista saattoi 
rikemaksu tulla. 
 



Puerton nuoriso oli kokoontunut La Pazin uuteen lasten leikkipuistoon. 
Kovin huolettomia tuntuu olevan myös vanhemmat, kun eivät vahdi las-
tensa kotiintuloa, kun on ulkonaliikkumiskielto voimassa. 
 
Riikka Salovaaran tekemä yhteenvetona 2.1. asti olevista rajoituk-
sista Teneriffalla jo oleville: 
 
 Ulkonaliikkumiskielto on voimassa klo 22-06. 
 Poikkeuksena ulkonaliikkumiskieltoon ovat jouluaatto klo 00.30-06 ja 

uudenvuodenaatto 01-06. 
 Muiden kuin oman talouden ihmisiä ei saa tavata, ei kotona, ei ka-

dulla, ei lenkkipolulla, ei autossa, ei rannalla, ei kävelyllä. Poikkeuk-
sena ovat ravintoloiden/baarien terassit. Pöydässä saa istua maks. 
4 henkeä. Joko vain samasta taloudesta, kahdesta eri taloudesta tai 
mistä vain taloudesta. Kukaan ei tunnu tietävän tarkasti. 

 Poikkeuksena ei kenenkään tapaamiseen ovat myös jouluaatto, jou-
lupäivä, uudenvuodenaatto ja uudenvuodenpäivä. Silloin kotona saa 
kokoontua 6 ihmistä kolmesta eri taloudesta. 

 Ravintoloiden ja baarien sisätilat ovat suljetut. Sisäravintoloista saa 
vain noutoruokaa. Terasseilla pöytiä 50 % kapasiteetista.  

 Iltapaikat kiinni. Baarien pitää sulkea viimeistään klo 22. 
 Kauppakeskuksissa saa olla kolmannes kapasiteetista käytössä per 

kerros. 
 Urheilua ja liikuntaa saa harrastaa ulkona vain yksin. Liikuntapaikat 

ovat kiinni. 
 Julkisessa liikenteessä 50 % penkeistä käytössä. Takseissa oletet-

tavasti vain saman talouden porukkaa kerrallaan. 
 Kunnan rajojen sisällä kehotetaan pysymään. 
 Muilta osin entisillä säännöillä eli turvavälit, maski naamalla, ei not-

kumista baaritiskillä, ei tupakointia terasseilla. 
 
21.12. Illalla yritin harrastaa taivaanrannan tuijotusta. Saturnus ja Jupiter olivat 

”lähellä” toisiaan, ainakin maasta katsottuna. Todellisuudessa ne olivat 
erittäin kaukana toisistaan, mutta olivat kiertoratojen suhteen maasta kat-
sottuna samassa linjassa, jotta se näytti että olivat lähellä toisiaan. 

 
 Olin Belairin 22 kerroksessa katselemassa, mutta kuitenkin pilvet peitti 

loppu tilanteessa planeetat siten että en päässyt niitä kunnolla näke-
mään. Ehkä yritän tänään uudelleen, jos taivas on pilvetön. 

 



 
 

24.12. Smirrellä jouluaterialla. Ulkonaliikkumiskiellosta johtuen kotiin paluu oli 
määrätty tapahtuvaksi viimeistään 00.30. Tämä määräystä noudattaen 
monet baarit sulkivat ovensa ja 22-23 paikkeilla. 

 
26.12. Tämän päivän tilasto on se, että Teneriffalla 101 uutta tapausta. Gran 

Canarialla 39, Lanzarotella 9 ja La Palmalla 5 
 
27.12. Joulupyhien viimeinen päivä. Kaupunkikierros antoi ymmärtää, että mo-

net paikalliset oli lähteneet sunnuntain viettoon, ja unohtaneet koronan ja 
ohjeet. Olivat isoilla porukoilla ja ilman mascaraa pitämässä ”kokouksia” 
keskellä katua. 

  
 Tämän päivän viimeisin (El Día) tilasto on se, että Teneriffalla 70 uutta 

tapausta. Gran Canarialla 33 
   

Parempaan suuntaan ollaan menossa, mutta joulun ajan kokoontumisten 
tilasto näkyy vasta muutaman päivän kuluttua 
 
Nyt odotellaan maanantaita, sillä silloin julkistavat jouluajan tilastot. 
 

 
28.12. Eiliseen iltaan mennessä (27 päivän lukema) oli Kaikilla saarilla ilmaan-

tunut 115 uutta tapausta, joista 74 Teneriffalla 
 
29.12. Torres pidensi rajoituksia Teneriffalla 10. päivään tammikuuta saakka. 
 
31.12. Vuoden viimeiselle päivälle annettiin vain epävirallisia tietoja. Kaikille 

saarille 227 uutta tapausta, ja niistä 134 Teneriffalla. Seuraavat tarkem-
mat tiedot julkaistaan 
4.1. jälkeen. 



 
Tänään uuden vuoden aattona ruokapaikat / baarit suljetaan 23.00 ja ul-
konaliikkumiskielto astuu voimaan 1.1. 01.00 
 

 
Tammikuu 2021 
 
1.1. Hyvää Uutta Vuotta 2021 
 
 Vuosi vaihtui koronarajoitusten rajoittaessa uuden vuoden juhlintaa. Ra-

vintolat / baarit sai olla auki 23 saakka, ja niissäkin vain ulkotilat sai olla 
käytössä siten että 50% paikkamääristä sai olla käytössä. 
Kaikki puistot ja kokoontumis- tapahtumapaikat oli suljettu. Kotiin piti pa-
lata siten että kerkesi kotiin ennen, kun ulkonaliikkumiskielto alkoi. Se al-
koi uuden vuoden päivänä 01.00 tästä eteenpäin se alkaa 22.00 jatkuen 
ainakin 10.1. saakka. Silloin viranomaiset tutkivat tilannetta uudelleen. 
 
El Día ilmoitti epävirallisiin tietoihin pohjautuen vuoden ensimmäiselle 
päivälle 259 uutta Covid-19 tapausta. Noista 158 Teneriffalla. 
 
En ihmettele yhtään, jos virallisissa tiedoissa 4.1. myös Puertossa uudet 
tapaukset olisivat nousussa. Päivän kävelykierroksella näin Charcon 
puistossa miten täynnä ravintola voi olla vaikka vain 50% paikkamääristä 
on sallittu. 

 
2.1. Epävirallisten tietojen mukaan saarilla 149 uutta tapausta, josta 63 olisi 

Teneriffalla. 
Vuoden ensimmäinen kätkökierros. Olin unohtanut yhden kätkön, jonka 
ohi olen lähes päivittäin kulkenut. Kätkö on Eden hotellin viereisellä ”mal-
pais” alueella. 
Kiersin ensin n. 5 km lenkin yläkaupungissa, ja paluumatkalla kävin kat-
selemassa sitä kätköä, mutta en sitä kuitenkaan löytänyt. 

 
4.1. Uusi kierros eilisellä kätköpaikalla, ei vieläkään tuottanut tulosta, eli en 

löytänyt kätköä vieläkään. Ehkä se kadonnut, kuten eräs etsijä oli kirjoit-
tanut. 

 
5.1. Tänään kuulin, että Teneguian lääkäriasema on sulkenut ovensa lopulli-

sesti. Tämä on jo tapahtunut vuoden vaihteessa. 
 
 Loppiaisen normaali kulkue, jota ihmiset kerääntyvät kadun varteen seu-

raamaan, oli peruttu kokoontumiskiellon takia. 
Tilalle oli järjestetty autosaattue, joka kierteli äänekkäästi kaupunkia. Au-
tojen kyydissä kolme kuningasta. Äänestä ja näkyvyydestä olivat huoleh-
timassa poliisi- ja muut autot, joissa runsaasti vilkkuvia valoja katoilla ja 
hälytysääniä. 
 



6.1. Loppiainen, joten koronatilastoja pitää taas odotella arkipäivään. Epävi-
ralliset tiedot oli, että saarilla 177 tapausta ja niistä 61 Teneriffalla. Gran 
Canaria ohitti Teneriffan uusien tapausten määrässä. 

 
9.1. Tänään sulkivat Trumpin twitter tilin sopimattomien kirjoitusten johdosta.  

Saaristossa satoi lunta ja vettä ihan runsaasti. Teide sai lumipeitteen ja 
Madridin kaupunki sai lunta yli tarpeen. Lähes koko kaupunki jumittui. 

 
10.1. Toinen päivä jo menossa, kun espanjan lumitilanne on ohittanut ko-

ronauutiset. Ei edes Malesian lentoturma päässyt ohi em. uutisista. 
 Teidelle ajelijoita on riittänyt uutisten mukaan ihan tukkeeksi saakka. Uu-

tisten mukaan tiet on olleet ruuhkaantuneita autoista, kun kaikki haluaa 
päästä lumialueelle. 

 
11.1. Taisivat sulkea tien teidelle liiallisen ruuhkaantumisen takia.  

Tänään meidän koronatilanne näytti olevan menossa hieman parempaan 
suuntaan. 

 
12.1. Päivä, jolloin Puertossa ei yhtään uutta Corona tartuntaa. � 
 
13.1. Toinen päivä ilman uutta Corona tartuntaa. � 
 
14.1. Tänään saatiin 3 uutta Corona tartuntaa Puertoon. 
 
15.1. Coronan suhteen päästiin jälleen 0 kerhoon, eli Puertossa ei yhtään 

uutta tapausta. 
 

Aikaisempi kirjoitukseni TENEGUIAN lääkäriaseman sulkemisesta, jonka 
kuulin ”varmasta lähteestä” on tänään muuttunut. Asia ei siis pitänyt 
paikkaansa. Tänään valokaapeliaikana myös huhut kulkee valon nopeu-
della. 
 
Aikaisemmin sain lääkäriasema Teneguian aikataulut ja niiden muutok-
set suoraan Kaijalta sähköpostina, joten pysyin hyvin ajan. 
 
Viimeisen tiedon mukaan lääkäriasemaan tehdään remonttia, joten on 
kuukauden päivät suljettuna.  
 
Näin nopeasti täällä tilanteet muuttuvat. Tietoa tulee ja, tietoa menee. 
Jopa suomesta saadaan joskus ”varman käden tietoa” asioista, joista me 
täällä paikan päällä olevat emme ole kuulleet mitään.  
 

16.1. Koronatapaukset ”elää” koko ajan. Nyt uusin ilmoitus Teneriffalle +65 ta-
pausta. Puerton osuus niistä tällä kertaa +3 
Tilastoissa ollaan menossa koko ajan parempaa suuntaan, ja niiden mu-
kaan ne rajoitukset rakennetaan. 



 
18.1. Kävin Walhallassa testaamassa mikä on biljarditilanteeni. Baareissa peli-

kielto ollut kuukauden koska koronan takia sisätiloissa ei saanut olla. 
Muutenkin ilman tuota kuukautta minulla on ollut liki puolen vuoden tauko 
tuossa lajissa. Turnee kesti liki 8 tuntia ja sijoitukseni oli 3 Kun on yksi 
pöytä ja pelaajia oli 15, niin aikaa kuluu. 

 
19.1. Koronan tilannetta seurataan, ja odotellaan että mikä on seuraavan vii-

kon ”tuomio”  
 
20.1. Tänään ilmoittivat Teneriffalle 47 uutta tapausta. Hyvä tilanne. 
 
25.1. Santaigo del Teidessä katselemassa mantelipuiden kukintaa, ja etsi-

mässä geokätköjä. Kiersin netistä etsimäni ”mantelipuureitin” jolla pi-
tuutta n. 10 km. ja reitillä 8 geokätköä.  

 
Kaksi kätköä on jäänyt tunnelityömaan jonkinlaisen varikkoalueen si-
sään, ja siihen oli laitettu verkkoaita, ja minä ymmärsin, että silloin alu-
eelle ei ole menemistä. Kahdeksasta kätköstä löysin kuitenkin kuusi, jo-
ten aika hyvä saalis päivälle. Lisäksi paljon kuvia kukkivista manteli-
puista. 
 

31.1. Tammikuulle hieno päätös. Tämän päivän tilastoissa Teneriffalla vain 26 
uutta Korona tapausta. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että on viikon-
loppu ja testauksia ei tehdä samaan tahtiin, kun arkipäivinä.  

 
 
Helmikuu 2021 
 
1.2. Helmikuu alkoi koronan suhteen hienosti. Uusia tapauksia ilmaantui vain 

41  
 
2.2. 18 uutta tapausta 
 
3.2. 47 uutta tapausta 
 
4.2. 44 uutta tapausta Teneriffan käyrä 14 päivän ajalta on alamäkivoittoinen, 

joten oikeaan suuntaan ollaan menossa. Viikon päästä on mahdollista, 
että rajoituksia hieman löysätään. 

 
 Uutiset kertoi, että päivän sateet on vaikuttanut siten, että lumiraja on n. 

1300 metrin korkeudessa. 
 
5.2. Viimeyönä puolenyön aikaan alkoi käytävästä kulumaan kovasti puhetta 

ja meteliä. Äänistä päätellen liikkeellä oli useita ihmisiä, ja puheen sorina 
oli voimakasta. Joku heistä koputti meidän oveen. Emme aluksi 



reagoineet asiaan, mutta sitten alkoi pihasta kuulumaan hälytysajoneu-
von ääniä. Paula kiirehti ikkunaan katsomaan, mikä siellä tapahtuu. 
Pihassa palo- ja poliisiauto. ensimmäinen ajatus että tulipalo, joten kii-
reesti vaatteet päälle ja pihalle. Käytävässä oli voimakasta savun hajua, 
joten emme menneet hissiin, vaan laskeuduimme portaita pitkin. 
Kun pääsimme alas, niin paloauto ja poliisit olivat juuri lähdössä. Pari 
muutakin asukasta oli laskeutunut alakertaan, mutta kukaan ei tiennyt 
syytä hälytysajoneuvojen paikalla oloon. 
Palasimme takaisin omaan kerrokseemme. Savun haju tuntui edelleen, 
ja voimakkaimmalta juuri kakkoskerroksessa. Oma hajutestimme paikal-
listi lähteen vastapäätä samassa käytävässä olevaan huoneistoon, sen 
oven kohdalla haju tuntui voimakkaimmalta. 
 

6.2. Kovat rajoitukset, maskipakko, ja ulkonaliikkumiskielto alkaa tuottamaan 
tulosta, tai ainakin siltä tällä hetkellä vaikuttaa. Teneriffalla tänään 35 
uutta tapausta. paranee edelleen. Puertossa ei yhtään uutta tapausta. 
 
Meillä Puertossa tilanne on todella hyvä (jos sitä nyt hyväksi voi sanoa) 
Puerton 7 päivän ilmaantumisluku 0,0 ja 14 päivän vastaava luku 9,85 
 

7.2 Tänään käytiin lähellä lukemia 0,0 sekä 14 että 7 pv ilmaantumislu-
vuissa. Viikon lukema oli 0,0 mutta kahden viikon lukema oli 3,28, ja se 
johtui yhdestä tapauksesta, joka oli tammikuussa. 

 
9.2. Teneriffalle yksi uusi tapaus, joten nyt on kahtena peräkkäisenä päivänä 

tullut yksi uusi tapaus, joten ilmaantumisluku on nyt kahden tapauksen 
johdosta molemmissa (1vk ja 2 vk) tilastoissa 6,56 

 
10.2. Tarkoituksena oli kiertää Chamorca 2 reitti, ja yrittää löytää kaksi geokät-

köä. Lisäksi tarkoitus oli tarkastaa oma kätköni.  
 
Olin pyytänyt mukaan patikoimaan Pertin, Ailan ja Matin, koska hekin 
ovat geokätkön etsijöitä. Matka eteni mukavasti hienossa säässä Cha-
morcasta Tafadan kautta Majakalle saakka. Majakan jälkeen alkanut 
osuus Las Palmas de Anagan suuntaa oli kyltillä ilmoitettu vaaralliseksi 
koska polku on jossain etempänä poikki. Vastaava tilanne on ollut en-
nenkin, kun sateet sai aikaan vyörymän ja se vei polun mennessään.  
Kyltin lisäksi perässämme tuli kaksi Forestal Agents miestä ja hekin kiel-
sivät meitä jatkamasta matkaa, joten eipä meillä olut paljoa vaihtoehtoja. 
Käännyimme takaisin kohti Anagan majakkaa ja palasimme autolle Bar-
ranco de Chamorcan kautta. 

 
11.2. Tänään tuli päätös, että Teneriffa siirtyy ”vihreään liikennevaloon”. Rajoi-

tukset lievenevät hieman, mutta 12.2. – 22.2. eli karnevaalin aikana (joka 
on peruttu) rajoitukset pysyvät entisellään yhtä tiukkana, kun keltaisilla 
valoilla ollessa. 

 



Karnevaalien peruminen ei tarkoita sitä, että juhlintaa ei ole, sillä paikalli-
set juhlii joka tapauksessa, kun kerran on juhlimisen aika. Rajoitukset on 
päätetty pitää tiukkoina 10 päivää tiukkoina, jotta juhlinta ei pääsisi ihan 
valloilleen, jolloin maskit ja turvaetäisyyden unohtuu. Tällä pyritään estä-
mään koronan uudelleen leviäminen, kun se kerran on kovilla rajoituksilla 
saatu nykyiseen tilanteeseen. 

 
18.2. Viikko oltu vihreissä ”liikennevaloissa” Tilanne ei ole parantunut viikon ai-

kana ollenkaan, päinvastoin ollaan menty huonompaan suuntaan. Tene-
riffan koronatilanne on esiintymien suhteen huonontunut, ennen kaikkea 
Santa Cruzin ja La Lagunan tilanteista johtuen.  

 
Nuo kaksi paikkaa on tällä hetkellä Teneriffan pahimmat koronan suh-
teen. Siellä myös noita kiellettyjä ”salajuhlia” järjestetään eniten koko 
saarella, sekä rikotaan eniten ulkonaliikkumiskieltoa. 
 

 Santa Cruzia ja La Lagunaa lukuun ottamatta kaikissa muissa paikoissa 
tilanne on koronan suhteen hyvä, mutta koko saari joutuu noiden kahden 
paikan takia kärsimään kovennetuista tiukoista rajoituksista. 

 
21.2. Gran Canarian suosiminen noiden koronarajoitusten suhteen on ollut niin 

näkyvää ja kotiinpäin vetoa. Eri epäilystäkään kummalla saarella päättä-
jät asuu. 

 
28.2. Tähän tilanteeseen päättyi helmikuu 2021 
 

Ensimmäinen korona tapaus Teneriffalla oli 26.2.2020. joten nyt olemme 
olleet vuoden eriasteisten rajoitusten alaisina. 
 
Aluksi olimme 100 päivää kotikaranteenissa, ja sen jälkeen eriasteisia ra-
joituksia on jatkunut tähän päivää saakka, ja jatkunee edelleen hamaan 
tulevaisuuteen. Rokote ei tule poistamaan miltä tuota maskia, joten sii-
hen on vain totuttava. 

 
 
Maaliskuu 2021 
 
1.3. Maaliskuu alkoi koronakäyrän ylämäellä. Olimme jo lukemissa alle 50 ta-

pausta 100 000 asukasta. Nyt mennään ylöspäin, että rytisee. Santa 
Cruz on tällä hetkellä saaren pahin koronapesäke, eikä parempaa ole lu-
vassa, sillä pääsiäinen on tulossa ja se on vuoden suurimpia juhlia, joten 
perheet / suvut kokoontuvat viettämään pääsiäistä yhdessä. 

 
9.3. Viikon on Teneriffan koronatilanne ollut hurjassa pomppimisvai-heessa. 

Kahden viikon ilmaantumisluku on pomppinut 90 ja 105 välillä. Seitse-
män päivän vastaava luku on ollut 50 ja 60 välillä 

 



10.3.  Tämän päivän uudet tapaukset. Teneriffa 112 Gran Canaria 76 
 
15.3. Teneriffa 70 - Gran Canaria 67 
 
22.3. Teneriffa 86 - Gran Canaria 82 
 
28.3. Gran Canaria 67 - Teneriffa 44 (pääsiäisviikko). 
 
29.3. Gran Canaria 79 - Teneriffa 53 
 
 Viikko 13 pyritään pysymään pois julkisilta paikoilta, ja odotellaan kiristet-

tyjen rajoitusten loppumista. Niiden on ilmoitettu olevan voimassa 9.4. 
saakka. Rajoitusten tarkoitus on hillitä pääsiäisen julkista sekä yksityistä 
juhlintaa, jotta korona ei pääsisi leviämään. 

 
 
Huhtikuu 2021 
 
1.4. Kanarian saarilla tänään 219 uutta todettua koronatapausta. Niistä Gran 

Canarialla +100 ja Teneriffalla +80. Puertossa tänään ei yhtään uutta ta-
pausta  

 
 Rajoituksia on taas kiristetty, koskien kaupungilla liikkumista. Nyt on 

maskin käyttö pakollista kaikkialla, välimatkoista riippumatta 
 
2.4.  Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +103 
 Teneriffa +81 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 131,92 
 Puerto de la Cruzissa +2 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 62,31 
 
3.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +60 
 Teneriffa +40 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 124,60 
 Puerto de la Cruzissa +2 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 59,03 
 
4.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +45 
 Teneriffa +60 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 120,93 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 59,03 
 
5.4. Päivän koronatilastot saarilla. 



 Gran Canaria +113 
 Teneriffa +101 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 124,06 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 59,03 
 
6.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +117 
 Teneriffa +81 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 121,15 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 55,75 
 
7.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +113 
 Teneriffa +111 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 119,86 
 Puerto de la Cruzissa +1 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 52,47 
 
8.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +113 
 Teneriffa +109 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 117,92 
 Puerto de la Cruzissa +3 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 52,47 
 
9.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +149 
 Teneriffa +166 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 127,72 
 Puerto de la Cruzissa +1 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 42,63 
 
10.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +86 
 Teneriffa +83 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 127,40 
 Puerto de la Cruzissa +4 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 55,75 
 
11.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +76  
 Teneriffa +92 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 131,49 
 Puerto de la Cruzissa +3 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 65,59 



 
12.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +100  
 Teneriffa +122 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 141,07 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 65,59 
 
13.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +89  
 Teneriffa +104 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 143,12 
 Puerto de la Cruzissa +1 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 68,87 
 
14.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +70  
 Teneriffa +98 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 140,96 
 Puerto de la Cruzissa +4 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 68,87 
 
15.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +67  
 Teneriffa +113 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 142,47 
 Puerto de la Cruzissa +2 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 75,43 
 
16.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +58  
 Teneriffa +154 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 149,90 
 Puerto de la Cruzissa +10 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 101,67 
 
17.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +79  
 Teneriffa +86 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 154,10 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 95,11 
 
18.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +74  
 Teneriffa +76 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 154,10 



 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 95,11 
 
19.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +68  
 Teneriffa +123 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 161,21 
 Puerto de la Cruzissa +1 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 98,39 
 
20.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +48  
 Teneriffa +96 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 162,83 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 98,39 
 
21.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +68  
 Teneriffa +107 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 162,93 
 Puerto de la Cruzissa +1 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 98,39 
 
22.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +56  
 Teneriffa +147 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 167,35 
 Puerto de la Cruzissa +3 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 98,39 
 
23.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +33  
 Teneriffa +97 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 159,92 
 Puerto de la Cruzissa +3 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 104,95 
 
24.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +49 
 Teneriffa +101 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 160,24 
 Puerto de la Cruzissa +3 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 101,67 
 
25.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +47 



 Teneriffa +70 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 160,24 
 Puerto de la Cruzissa +3 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 101,67 
 
26.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +47 
 Teneriffa +50 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 150,98 
 Puerto de la Cruzissa 0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 101,67 
 
27.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +38 
 Teneriffa +96 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 150,76 
 Puerto de la Cruzissa 3 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 104,95 
 
28.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +51 
 Teneriffa +59 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 146,56 
 Puerto de la Cruzissa 2 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 98,39 
 
29.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +47 
 Teneriffa +106 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 146,13 
 Puerto de la Cruzissa 1 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 98,39 
 
30.4. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +77 
 Teneriffa +54 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 137,41 
 Puerto de la Cruzissa 2 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 72,15 
 
 
Toukokuu 2021 
 
1.5. Fiesta del trabajo - Vappu 
 Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +39 
 Teneriffa +83 



 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 136,44 
 Puerto de la Cruzissa 0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 72,15 
 
2.5. Día del la Madre – Äitien päivä 
 Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +39 
 Teneriffa +65 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 135,47 
 Puerto de la Cruzissa 1 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 75,43 
 
3.5. Día de la Cruz – Ristin päivä 
 Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +48 
 Teneriffa +63 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 130,73 
 Puerto de la Cruzissa 1 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 75,43 
 
4.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +47 
 Teneriffa +88 

- Santa Cruz +44 
- La Laguna +26 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 129,55 
 Puerto de la Cruzissa 0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 75,43 
 
5.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +61 
 Teneriffa +92 

- Santa Cruz +43 
- La Laguna +28 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 128,37 
 Puerto de la Cruzissa 2 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 75,43 
 
6.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +35 
 Teneriffa +95 

- Santa Cruz +42 
- La Laguna +32 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 122,44 
 Puerto de la Cruzissa 2 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 72,15 
 



7.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +35 
 Teneriffa +56 

- Santa Cruz +29 
- La Laguna +17 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 118,03 
 Puerto de la Cruzissa 2 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 68,87 
 
8.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +38 
 Teneriffa +39 

- Santa Cruz +29 
- La Laguna +17 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 110,49 
 Puerto de la Cruzissa 0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 59,037 
 
9.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +10 
 Teneriffa +61 

- Santa Cruz +45 
- La Laguna +8 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 108,87 
 Puerto de la Cruzissa 0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 49,19 
 
10.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +33 
 Teneriffa +64 

- Santa Cruz +32 
- La Laguna +21 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 111,57 
 Puerto de la Cruzissa 0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 49,19 
 
11.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +33 
 Teneriffa +77 

- Santa Cruz +37 
- La Laguna +25 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 109,63 
 Puerto de la Cruzissa 0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 39,35 
 
12.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +54 



 Teneriffa +71 
- Santa Cruz +36 
- La Laguna +20 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 110,92 
 Puerto de la Cruzissa 2 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 39,35 
 
13.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +28 
 Teneriffa +102 

- Santa Cruz +52 
- La Laguna +23 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 111,03 
 Puerto de la Cruzissa 0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 36,08 
 
14.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +32 
 Teneriffa +61 

- Santa Cruz +33 
- La Laguna +12 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 108,98 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 36,08 
 
15.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +26 
 Teneriffa +66 

- Santa Cruz +47 
- La Laguna +6 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 106,40 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 36,08 
 
16.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +23 
 Teneriffa +44 

- Santa Cruz +12 
- La Laguna +19 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 103,17 
 Puerto de la Cruzissa +1 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 36,08 
 
17.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +36 
 Teneriffa +75 

- Santa Cruz +47 



- La Laguna +16 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 104,35 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 32,80 
 
18.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +29 
 Teneriffa +68 

- Santa Cruz +35 
- La Laguna +14 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 104,24 
 Puerto de la Cruzissa +1 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 36,08 
 
19.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +42 
 Teneriffa +46 

- Santa Cruz +21 
- La Laguna +13 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 99,72 
 Puerto de la Cruzissa +2 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 36,08 
 
20.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +48 
 Teneriffa +97 

- Santa Cruz +58 
- La Laguna +14 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 99,83 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 26,24 
 
21.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +50 
 Teneriffa +86 

- Santa Cruz +44 
- La Laguna +28 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 102,63 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 22,96 
 
22.5. MM-jääkiekkoa ja Eurovision laulukilpailupäivä. 
 
23.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +26 
 Teneriffa +38 

- Santa Cruz +19 



- La Laguna +14 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 101,77 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 26,24 
 
24.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +27 
 Teneriffa +64 

- Santa Cruz +42 
- La Laguna +17 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 103,38 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 26,24 
 
25.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +29 
 Teneriffa +49 

- Santa Cruz +36 
- La Laguna +6 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 100,26 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 26,24 
 
26.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Lanzarote +45 
 Gran Canaria +21 
 Teneriffa +39 

- Santa Cruz +20 
- La Laguna +10 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 97,03 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 19,68 
 
27.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Lanzarote +22 
 Gran Canaria +28 
 Teneriffa +89 

- Santa Cruz +50 
- La Laguna +21 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 96,17 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 19,68 
 
28.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Lanzarote +25 
 Gran Canaria +19 
 Teneriffa +72 



- Santa Cruz +29 
- La Laguna +28 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 96,92 
 Puerto de la Cruzissa +1 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 19,68 
 
29.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Lanzarote +12 
 Gran Canaria +16 
 Teneriffa +57 

- Santa Cruz +26 
- La Laguna +16 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 95,84 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 19,68 
 
30.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Lanzarote +5 
 Gran Canaria +13 
 Teneriffa +40 

- Santa Cruz +31 
- La Laguna +5 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 94,77 
 Puerto de la Cruzissa +1 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 19,68 
 
31.5. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Lanzarote +13 
 Gran Canaria +19 
 Teneriffa +61 

- Santa Cruz +36 
- La Laguna +22 

 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 93,69 
 Puerto de la Cruzissa + 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 19,68 
 
 
Kesäkuu 2021 
 
1.6. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +17 
 Teneriffa +48 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 92,18 
 Puerto de la Cruzissa +2 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 22,96 
 
2.6. Päivän koronatilastot saarilla. 



 Gran Canaria +32 
 Teneriffa +85 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 96,49 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 16,40 
 
3.6. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +34 
 Teneriffa +83 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 94,55 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 16,40 
 
4.6. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +28 
 Teneriffa +79 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 93,45 
 Puerto de la Cruzissa +2 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 22,96 
 
5.6. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +17 
 Teneriffa +46 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 89,49 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 16,40 
 
6.6. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +21 
 Teneriffa +53 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 91,10 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 16,40 
 
7.6. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +22 
 Teneriffa +62 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 91,10 
 Puerto de la Cruzissa +2 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 22,96 
 
8.6. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +40 
 Teneriffa +54 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 92,50 
 Puerto de la Cruzissa +1 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 26,24 



 
9.6. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +36 
 Teneriffa +92 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 97,46 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 26,24 
 
10.6. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +47 
 Teneriffa +92 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 98,54 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 26,24 
 
11.6. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +32 
 Teneriffa +93 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 101,23 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 26,24 
 
12.6. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +25 
 Teneriffa +93 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 104,57 
 Puerto de la Cruzissa +0 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 26,24 
 
14.6. Päivän koronatilastot saarilla, ja Puertossa. 
 Tenerife +89 
 Gran Canaria +32 
 Fuerteventura +5 
 Lanzarote +2 
 - Puerto de la Cruz +2 
 - Puerton 14 pv ilmaantumisluku 32,80 
 
15.6. Päivän koronatilastot saarilla. 
 Gran Canaria +22 
 Teneriffa +99 
 Teneriffan 14 pv ilmaantumisluku 118,35 
 Puerto de la Cruzissa +3 
 Puerton 14 pv ilmaantumisluku 36,08 
 
 Nyt on hyvä pistää tilastoseuranta lomalle, kun Santa Cruzin lukemat rä-

jähti uuteen nousuun. Liput suomeen tilattu, kun siellä on koko maassa 
vähemmän tartuntoja, kun täällä Santa Cruzissa. 



 
25.6. Teneriffa on siirtynyt tasolle 3, ja se on kahden kaupungin ansiosta.  
 La Laguna ja Santa Cruz on tämän saaren pahimmat koronapesäkkeet, 

mutta asiantuntijat ei suoraan uskalla sanoa sitä, ja laitta niille alueille ko-
vemmat rajoitukset. 

 Nyt koko saari joutuu samojen rajoitusten alaisuuteen noiden kahden 
kaupungin takia. 

 
 Odotamme että tilanne on parantunut, kun palaamme suomesta. 
 
26.6. Tänään koronatestissä. Molemmilla negatiivinen, joten nyt on lupa mat-

kustaa. Huomenna Malagaan ja maanantaina suomeen 
Syyskuu 2021 
 
1.9. Kahden kuukauden ”loma” suomessa vietetty.  
 Koronan suhteen matkustaminen oli helppo. Kävimme ennen lähtöä Ace-

viñoksessa koronatestissä, ja lisäksi meillä oli rokotustodistus kahdesta 
rokotuksesta. 

 
 Paula joutui suomessa käymään testissä, koska hänen toisesta rokotuk-

sesta ei ollut kulunut 15 vuorokautta. Loma on vietetty mutta sitä luvattua 
ilmoitusta sähköpostiin tai tekstiviestiin ei ole vieläkään tullut 

 Olivat lähettäneet sen suomen omakantaan, josta Paula sen löysi muuta-
man päivän kuluttua muiden antamien vihjeiden perusteella. Kolme vuo-
rokautta olimme karanteenissa, ja sitten lähdimme jatkamaan matkaa. 

 
2.9. Aamulenkillä Punta Bravassa. Kaupunkia ollaan aamuisin kierrelty, ja tut-

kailtu mikä on kahden kuukauden aikana muuttunut. 
 Yksi havainto on se, että entisen ”pikku Hiper Dinon” paikalle on tullut 

jonkinlainen pulla, ja leivoskahvila. Lisäksi Cuatro Vientosin viereen on 
tullut uusi Hiper Dino Express. Voi olla, että se on siirtynyt Playa Martia-
nezin vierestä isomman rannan tuntumaan. 

 
3.9. Calderassa patikoimassa 8 km kierrosta. 
 

6.9. Corona kontrolli kovenee, sillä ihmiset alkavat kyllästymään rajoituksiin, 
ja sen mukaisesti lipsuvat ohjeistuksista. Kaikki kuitenkin johtuu juuri hei-
dän rajoitusten noudattamatta jättämisestä. 

Tänään El Dia kirjoitti seurasti: Sin vacuna ni test no se podrá trabajar en 
Canarias y podría implicar restricciones 
   Se podrán realizar inspecciones en los centros o establecimientos y to-
mar muestras para verificar que se cumpla la ley 

 Ilman rokotetta tai testiä et voi työskennellä Kanariansaarilla ja se voi 
merkitä rajoituksia  



   Tarkastuksia voidaan suorittaa keskuksissa tai laitoksissa ja ottaa näyt-
teitä lain noudattamisen varmistamiseksi  

7.9. Tähän saakka on vaadittu baarien asiakkailta maskeja ja tarkkoja etäi-
syyksien noudattamista. Nyt on sitten vuorossa laittaa baarien henkilö-
kunta ojennukseen. 

Tänään El Dia tarkensi eilistä kirjoitustaan: Kanariansaaret sulkevat co-
vid -standardia rikkovat yritykset. Terveys voi tehdä yllätystarkastuksia 
muun muassa ravintoloissa, teattereissa, hotelleissa ja yökerhoissa 
Työntekijä, joka ei ole saanut testiä tai rokotusta, on siirrettävä   

Kanariansaarten terveysviranomaisilla on valtuudet sulkea tilapäisesti tai 
pysyvästi saariston yritykset, jotka eivät noudata -määräyksiä covid tar-
kastuksen jälkeen. Nämä suuret tai pienet yritykset voidaan myös sulkea 
viitaten kollektiivisen terveyden suojeluun.  

 Tuohon pitäisi lisätä vielä taksikuskit, jotka kehuskelevat että he eivät ole 
ottaneet rokotusta, eivätkä aio ottaa sitä. 

8.9. Koronatilanne on hiljalleen menossa parempaan suuntaan. Tänään Te-
neriffalla 51 uutta tapausta. 14 pv:n ilmaantumisluku 101,98 kun 7 pv:n 
vastaava luku 42,21 

13.9. Tänään käytin pari suomalaista rokotuksella. Eivät itse ymmärtäneet tau-
din vakavuutta, tai halusivat muuten vaan jurpuloida määräyksiä vas-
taan, ja varmistaa että baarit pysyvät kiinni, ja yrittäjät voi huonosti. 

Vasta kun tuli nootti viranomaisilta, että rokottamattomat eivät saa työs-
kennellä kanarian saarilla, niin sitten suostuivat lähtemään rokotukselle. 

Täällä on ollut, ja on edelleen monia suomalaisia, jotka kuuluvat ns. ”kuk-
kahattutäti” ryhmään, ja siten eivät noudata korona rajoituksia, eivätkö 
ota rokotusta. 

Onneksi nyt on ladattu kovat piippuun ja laitettu hihhulit ojennukseen. 

15.9. Eilen luin suomalaisen asiantuntijan kirjoituksen netistä. Siinä hän kertoi, 
että tauti ei tule katoamaan maapallolta, ja että kaikki siihen sairastuu 
ennemmin, tai myöhemmin.  
Se miten heille käy on kiinni siitä, miten he ovat rokotusohjeita noudatta-
neet. 

19.9.  La Palmalla paikassa Cabeza de Vaca tapahtui purkaus klo. 15. 
paikallista aikaa 



Aktiivista toimintaa vuorella oli viimeisten päivien aikana runsaasti, ja alu-
eella havaittiin jopa 25000 maanjäristystä, joista suurin 4,2 richterin as-
teikolla. 

Paikallinen väestä sai alueella evakuointimääräyksen jo useita päivää 
ennen purkauksen, mutta hitaasti liikkuva väestö saatiin evakuoitua alu-
eelta. Ensimmäisen evakuoinnin alueelta asukkaat saivat ottaa mu-
kaansa vain repullisen omaisuuttaan. Tärkeimmät paperit ja rahansa. Ai-
kaa ei ollut muuhun. 

20.9.  Toinen päivä purkauksesta. Noin 4500 ihmistä on evakuoitu. Monet 
on joutunut jättämään kotinsa, ja osa hotellinsa 

Päivän aikana on tuhoutunut useita kymmeniä taloja, ja laava jatkaa pur-
kautumistaan, ja valumista kohti merta. Useita kymmeniä taloja on jo jää-
nyt laavan alle. 

Evakuoinnit jatkuvat, mutta nyt on hieman aikaa kerätä omasuuttaan mu-
kaan. Kuorma autoja on tienvarret täynnä ja sotilaat avustaa kantamaan 
tavaroita ulos taloista. 

Myös eläimiä on evakuoitu sata määrin 

Laavavirran paksuus on paikoitellen jopa 6 metriä, ja taloja tuhoutunut 
laavavirran alle jo liki 100 

21.9.  Kolmas päivä purkauksesta. Uusia purkauspaikkoja on ilmaantunut, 
joten niitä lienee nyt jo 8 erillistä aukkoa mistä laava pursuaa. 

 Nyt on varassa jo kirkko, joten sotilaat on tyhjentäneet kirkon omaisuutta 
ja patsaita ulos ja kuljettavat ne autoilla pois alueelta  

22.9.  Neljäs päivä purkauksesta. 

Purkaukset jatkuvat. Tänään on ilmoitettu laavavirran paksuudeksi jopa 
12 metriä. Evakuoituja on jo yli 6000 ja taloja on jäänyt laavavirran alle n. 
150 palanut  

Ennustavat vielä, että satoja taloja tulee vielä tuhoutumaan ja monia 
maatiloja katoaa lopullisesti 



24.9. Tänään tapahtui suuri räjähdys purkautuvalla vuorella. Se aukaisi 
vuoren kylkeen uuden aukon josta pääsee lisää 1200ºC laavaa valu-
maan. 

 Nyt on lennot peruttu La Palman ja La Gomeran välillä tuhkapilven 
vuoksi. 

 Liki 300 rakennusta on tuhoutunut 

 Laavan peittämä alue on nyt n.140 hehtaaria.  

26.9.  Viimeisintä tilastotietoa CANARIAS7 sivuilta 

 Euroopan maapallon havaintojärjestelmän Copernicus tuoreimpien tieto-
jen mukaan. Cumbre Viejan tulivuoren La Palman saarella heittämä 
laava kattaa nyt yli 212 hehtaaria ja on tuhonnut yli 500 rakennusta, 
joista suurin osa on koteja. 

 Mittaukset osoittavat, kuinka laava oli peittänyt yli 20 hehtaaria 
enemmän kuin viime sunnuntaiaamuna.  

 Copernicuksen mukaan purkaus on tuhonnut 16,4 kilometriä teitä 
saarella toistaiseksi.  

29.9. La Palman tulivuoren purkauksesta aiheuttama laavavirtaus saavutti 
meren kymmenen päivää purkautumisen jlkeen 28.9. n. klo 23.03 

 Tuhoja tulee edelleen lisää. 744 rakennusta on tuhoutunut. 476 hehtaa-
ria maata on jäänyt laavan alle. 22 km maanteitä on tuhoutunut. 

 Tänään La Palman tuhoalue on julistettu katastrofialueeksi, joka tarkoit-
taa, että kaikki joilla on ollut vakuutus tulevat saamaan korvauksen tu-
houtuneesta omaisuudestaan. 

 Purkaus jatkuu edelleen 

 Canarias7 uutinen 29.9.2021: Kanariansaaret eivät vaadKanariansaaret eivät vaadKanariansaaret eivät vaadKanariansaaret eivät vaadi covid i covid i covid i covid ----testejä testejä testejä testejä 

päästäkseen saarille päästäkseen saarille päästäkseen saarille päästäkseen saarille  

 Lokakuun 1. päivästä alkaen määräystä, joka edellytti kansallisten mat-
kustajien turvatarkastuksia, jotka on suoritettava saapuessaan Kanarian-
saarille, sekä lentokoneella että meritse, ei jatketa.  



 Kanariansaarten hallituksen terveysministeriö on ilmoittanut, että joulu-
kuussa vahvistettu määräys, joka edellytti kansallisten matkustajien tur-
vatarkastuksia Kanariansaarille saapuessaan sekä lentoteitse että me-
ritse, oli 1. lokakuuta alkaen sisällytetty SARS-CoV-2: n leviämiseen.  

 Tästä syystä 1. lokakuuta alkaen yli 12-vuotiaiden ei tarvitse enää 
esittää rokotustodistusta COVID-19- tautia vastaan tai negatiivista ko-
ronatestitulosta, eikä todistusta taudin sairastamisesta.  

 Tämä toimenpide toteutetaan ottaen huomioon suotuisa epidemio-
loginen kehitys saaristossa, koska saarilla ja muualla Espanjassa esiin-
tyvyys on vähäistä ja rokotustaso on korkea sekä Kanariansaarilla että 
muilla autonomisilla alueilla. 

 
 
Lokakuu 2021 
 

1.10.  Purkausprosessi ei ole lakannut vaan laava virtaa mereen jatku-
vana virtauksena, joka on jo muodostanut 500 metrin leveän ja 40 metrin 
korkean alueen. 

 

3.10.  Canarias7 uutisia. Euroopan Copernicus -järjestelmän uusimpien 
tietojen mukaan Palman saarella on tuhoutuneita rakennuksia 946, ja 
vaurioituneita 128. Teitä on tuhoutunut 33 km.  

 Laavan pinta-ala on 397 hehtaaria ja tulivuoren tuhka 4819 hehtaaria.  

 Purkausalueelta häädettyjen ihmisten määrä on edelleen 6000.  

4.10.  Päivät lehtiuutisia: 

 Tulivuori on tuhonnut jo 1046 rakennusta ja vahingoittanut 108 muuta  
 La Palman purkaus vaikuttaa jo 413,38 hehtaarin alueelle  
 La Palman eteläosan 'seismiset parvet' aktivoituvat uudelleen yli 40 

maanjäristyksellä yön aikana. 

 Korona alkaa olla jo jonkinlaisessa hallinnassa, joten sitä ei enää kovasti 
kirjoitella. Mahdollisia uusia aktiivisia tulee vain rokottamattomista. 

 Onhan asiantuntijat sanoneet, että virus ei maapallolta katoa, ja kaikki 
siihen aikanaan sairastuu.  

 



 Facebook nurin, :) mutta onneksi ei vaikuta näiden sivujen toimintaan. 

11.10.  Päivän uutisotsikoita. 

 Lähes 35 000 maanjäristystä La Palmassa kuukaudessa. 

 Suurin voimakkuus mitattiin eilen, 4,3 astetta kello 21.46 
 43 kilometrin syvyydessä.  

 La Palman tulivuori on tuhonnut jo 1186 rakennusta  

 Tulivuoren laavapurkaus on voimistunut viimeisen 24 tunnin aikana 
ja peittänyt yhteensä 65,3 hehtaaria maata, mikä tuo kokonaisluvun 
purkauksen alkamisen jälkeen 591,1 hehtaaria.  

 

21.10.  Päivän uutisotsikoita Palmalta. 

 Infrastruktuurille aiheutuneet vahingot, 1196 rakennusta tuhoutunut.  
Näistä 963 on tarkoitettu asuinkäyttöön, 124 maatalouteen, 57 teollisuus-
käyttöön, 27 vapaa -aikaan ja vieraanvaraisuuteen, 10 julkiseen käyttöön 
ja 14 muuhun käyttöön. 

 

27.10.  Päivän uutisotsikoita Palmalta. 

 Kaasupäästöt ja maaperän muodonmuutos ennustavat, että purkauk-Kaasupäästöt ja maaperän muodonmuutos ennustavat, että purkauk-Kaasupäästöt ja maaperän muodonmuutos ennustavat, että purkauk-Kaasupäästöt ja maaperän muodonmuutos ennustavat, että purkauk-

sen loppu "on kaukana" sen loppu "on kaukana" sen loppu "on kaukana" sen loppu "on kaukana"  

 Palmeron tulivuori ei osoita uupumisen merkkejä. Kartio 

romahtaa jälleen ja 4,8 maanjäristys tuntui myös El Hier-

rossa, Teneriffalla ja La Gomerassa  

 Kiinteistörekisteritietojen mukaan vaikutuksen kohteena on 1 291 raken-
nusta. Rakennuksista 1 038 oli asuin-, 135 maatalous-, 64 teollisuus-, 30 
vapaa-ajan ja ravitsemis-, 11 julkisen ja 14 muun rakennuksen.  

 Copernicus-satelliitti vaikuttaa 2 286 rakennukseen tai rakennukseen, 
joista 2 162 on tuhoutunut ja 124 on vaarassa.  

 Laavan vaikutusalue hehtaareina on 879,69. 

31.10.  Kuukausi loppuu ja pääuutinen on edelleen, La Palman tulivuori, 
joka purkautuu edelleen erittäin voimakkaasti. Tänään purkausta on 



jatkunut 42 päivää. Järistykset jatkuvat siihen malliin, että mitään viitteitä 
hiipumisesta ei ole havaittavissa. 

 Viikolla on mitattu useita järistyksiä, joista voimakkaimmat yli 5 Richterin 
asteikolla mitattuna. Järistykset tuntuneet jopa Teneriffalla saakka, mutta 
minä en ole tuntenut yhtään järistystä. 

 Viikolla on Puerto de la Cruzissa kuvattu jotain ”suomalaista” elokuvaa. 
Muutamia suomalaisia talviasukkaita on ollut jotenkin mukana kuvauk-
sissa. Tarkempaa tietoa kuvauksista minulla ei ole. 

 Koronan hiljensi kaupungin yrittäjät 2020. Nyt liki kahden vuoden jälkeen 
nyt nähtävissä uutta piristymistä yrittäjärintamalla. Uutta toimintaa on tu-
lossa kovasti, ja joitakin suljettuja on availtu uudelleen. On kylläkin myös 
sellaisia suljettuja paikkoja, joissa ei ole tapahtunut mitään avaamisen 
merkkejä. 

 
 
 
Marraskuu 2021 
 
1.11. Kävin San Pedrossa ”patikoimassa”. Oli aika tehdä hieman normaalia pi-

tempi kierros, kun normaalisti kierrokset jäävät muutamaan kilometriin. 
Nyt tuli 16 km ja aikaakin meni 4 tuntia. Kovasti yritin tähystellä La Pal-
man suuntaan, mutta ei sieltä mitään näkynyt. 

 
 Paluumatkalla oli ilo huomat, että uimarannat olivat ”tupaten täynnä” po-

rukkaa. Asiaan vaikuttaa kuitenkin se, että täällä on tänään pyhäpäivä, 
vaikka on maanantai ja paikallisilla tietenkin vapaapäivä. 

 
3.11. Rokotuspäivä. 
 Käytiin hakemassa XibanaParkin apteekista flunssarokotteet, ja mentiin 

Aceviñokseen rokotettaviksi. Nyt on sekin asia hoidettuna, joten toivotta-
vasti säästymme kevään flunssa-aallolta. 

 
12.11. Viikon olen neuvonut ystäväni opaskoiralle kävelylenkkiä, jotta omistaja 

voisi käydä kävelylenkillä koiran opastamana. Vaikeuksia tuottaa yläkau-
pungissa muutamat suojatiet, joista ollaan aina menty ohi. Ei auta, kun 
uudelleen, niin kauan kunnes reitti on koiralla hallinnassa. 

 
20.11. Tänään koitti kauan odottamamme saunapäivä. Pääsimme oikeaan sau-

naan ottamaan ihan oikeesti löylyjä. Tämän meille tarjosi suomalainen 
ystävämme.  

 
26.11. Sateinen Marraskuun loppu, joten ei juurikaan mitään aktiviteettejä ohjel-

massa. 



 
27.11. Hanna saapui etätyö / lomareissulle. Majoittui meidän asuntoon ja me 

lähdimme evakkoon. Näin saimme järkätyksi työrauhan, jota hän tarvit-
see, kun työt Puerton aikaan alkaa jo klo 7 

 
 Meidän tilapäismajoitus on La Pazissa. 
 
 
Joulukuu 2021 
 
3.12. Robin Hood avasi ovensa pitkän tauon jälkeen. Aikaisempien omistajien 

työntekijä ryhtyi yrittäjäksi ja alkoi pyörittämään baaria. 
  
4.12. Palasimme omaan asuntoon, kun Hanna siirtyi etätöistä ”lomakauteen” 

ja majoittui Masaru hotelliin. 
 
 Sain muutama päivä sitten puhelun Kimmolta, jossa kertoi kiertäneen it-

sekseen koiran opastaman La Pazin kävelyreittiä. Olen päässyt ihan oi-
keasti kokemaan ja näkemään, miten tärkeä opaskoira on henkilölle, 
joka on täysin sokea. 

 
6.12.  Suomen itsenäisyyspäivä ja Canarian perustuslainpäivä. 104. itsenäi-

syysvuosi täyttyi, ja nyt menossa 105. vuosi. Me kävimme tuttuun tapaan 
Itsenäisyyspäivän illallisella Smirren baarissa (Cuatro Vientos), jossa 
tunnetusti erittäin hyvää ruokaa.  

 
 Alakerrassa sijaitseva enkkubaari Robin Hood avasi ovensa 3.12. ja 

siellä sitten jatkoilla muiden suomalaisten kanssa. 
 
8.12. Meillä oli tarkoitus kiivetä huomenna 9.12. Teiden huipulle saakka. Lumi 

ja pakkanen teki kuitenkin tepposen, joten tänään peruin hissiliput. Polut 
on olleet suljettuna jo yli viikon, ja hissikin pari päivää. 

 Lipun peruminen on tehtävä muutama tunti ennen nousua, jos mielii 
saada rahansa takaisin. En voinut jättää perumista aamuksi, kun nousu 
ois ollut aamulla heti klo 9.10 

 
9.12.  Sähköpostiviesti aamulla varmisti sen, että Teiden hissi ei kulje. Samalle 

ilmoittivat, että päivämäärää voi muuttaa, tai se voi perua kokonaan. 
Viesti tuli kuitenkin niin myöhään, että meidän olisi pitänyt olla jo matkalla 
hissiasemalle. 

 
16.12.  Fuerteventuralle lomailemaan. Paluu tapahtuu 19.12. 
 
20.12.  Nyt se sitten tapahtui. Korona iski suomalaisyhteisöön. Biljardi, petankki, 

mölkky ja moneen muuhun ryhmään. Billjardiryhmässä on altistunut 
useita, joista kuitenkin koronatestissä useat todettiin oireettomiksi. Kiitet-
tävän moni on ilmoittanut mahdollisesta altistumisesta tai 



sairastumisestä julkisesti, joten samoissa tiloissa olleet ovat saaneet tie-
don ja käyneet testeissä.  

 Paljon on suomalaisia, jotka osallistuvat moneen harrastukseen, joten al-
kulahteen selvittäminen on mahdotonta. Ainoa oman tilanteen varmista-
minen on testissä käynti. 

 
23.12.  Hannan lomaillessa Puerto de la Cruzissa teimme ennen joulua patikoin-

tiretken Tabornoon. Reitissä kierretään 703 metrinen Roque de Taborno. 
Me teimme sen siten että lähdimme liikkeelle Merendero Casa Carlosin 
pihasta. Matkaa kertyi 9,2 km. Nousua ja laskua 808M 

 
25.12.  Koronaan sairastuneiden määrä saavutti eilen yhden huipun, kun 24.12. 

päivän lukeman oli 1925  
 
28.12.  Koronpotilaiden määrä saavutti Teneriffalla jälleen uuden ennätyksen 

2196 joista Puertossa 93.  
 Rajoituksia on mutta kukaan ei niitä valvo, ja siten myös niitä ei juurikaan 

riittävästi noudateta. 
 
 Hannan etätyö / loma jatkuu. Etätyöpäivinä me vietämme yöt La Pazissa, 

ja muut päivät kotona Belairissa. Taas on pari yötä vietetty La Pazissa. 
Olemme 28.11. jälkeen viettäneet La Pazissa 12 yötä, ja alue alkaa tun-
tumaan ihan mukavalta, joten siellä asuminen voisi joskus olla ihan var-
teen otettava vaihtoehto. Ei koskaan voi tietää…  

 
29.12.  Koronatasoja päivitetty tänään. 

Gran Canaria, Teneriffa ja Fuerteventura ovat edelleen covid-varoitusta-
solla 3 Muut saaret ovat hälytystasolla 2. 

 
30.12. Tänään odottelimme päätöstä uuden vuoden ulkonaliikkumiskiellosta. 

Sitä ei kuitenkaan hyväksytty, joten juhlinta saa jatkua, kuten uutena 
vuotena on tapana. 

 
 Kovasti pelkään, että loppiaisena ollaan jälleen uusissa ennätyksissä tar-

tuntojen suhteen. Suurin osa canarioista ja turisteista ei tähänkään men-
nessä ole noudattaneet ohjeita, ja se taas johtuu siitä, että sitä ei kukaan 
valvo. Tämä uuden vuoden yön ulkonaliikkumiskiellon hylkääminen, ja 
juhlinnan salliminen läpi yön on, kun yrittäisi sammuttaa nuotiota ben-
salla. Mielestäni korona-asiantuntijoiden huonoin päätös tähän men-
nessä, kun ottaa huomioon esiintyvyys lukemat.  

 
31.12.  Vuoden viimeinen päivä, ja olimme juhlistamassa vuoden vaihtumista ys-

tävien kanssa Smirren baarissa hyvien herkkujen ja juomien kera. 
 
 
  



Tammikuu 2022 
 
1.1. Vuosi vaihtui koronan kuristuksessa. Ayuntamienton järjestämä perintei-

nen ilotulitus oli peruttu, jotta korona ei pääsisi väen tungoksessa leviä-
mään. Normaalisti kalasatamassa on tungokseen asti porukkaa ilotuli-
tusta seuraamassa, joten koronan mahdollista leviämistä ei olisi voinut 
estää. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tästä koronatilanteesta lähdettiin uudelle vuodelle 
 
2.1.  Nyt laitettiin Paulan kanssa ”rips raps” ja siivottiin vanhan vuoden pölyt 

pois. Nyt on hyvä jatkaa uutta vuotta puhtaassa kodissa, ja hienossa 
säässä. Pilvetön taivas ja lämpötila +25º  

 
10.1. Olin edellisen kerran päässyt päivittämään sivujani 3.1. Sen jälkeen vii-

teen päivään ei sivustoni auennut. Tänään sain sivuni jälleen toimimaan. 
Jostain kumman syystä sivuni eivät auenneet, enkä päässyt niitä päivit-
tämään. 

 
 Tein asiasta ilmoituksen Wepardiin, mutta mitään tietoa ei tullut. Sain 

omat sivuni näkymään vain VPN ohjelman kautta, mutta silloinkaan en 
päässyt kirjautumaan palvelimelle, jotta olisin voinut päivittää sivujani. 

    Viikonlopun odottein, että jotain tapahtuisi, mutta ei. Sunnuntaina rese-
toin modeemin ensimmäistä kertaa, ja sitten joku sivu aukesi. Asia sitten 
kumminkin paljastui. Olin käyttänyt VPN palvelua, joten sivujen kopiot oli-
vat koneella ja ne latautui sieltä. Kun poistin vanhat selaustiedot, niin 
uusi lataus yritys ei avannut yhtään sivua. 

 



 Jälleen uusi modeemin resetointi, ja kas, sivut aukesi Seuraavaksi kokei-
lin kirjautua Oma Wepardiin, mutta se ilmoitti, että salasana ei ole oikea. 
Vieressä linkki, jossa luki, ”oletko unohtanut salasanasi” resetoi se tästä 
linkistä.   

    Klikkasin linkkiä ja toimin sitten annettujen ohjeiden mukaan. 
 Kohta sähköpostiin tuli uusi salasana, jolla pääsi kirjautumaan Oma 

Wepardiin. Siellä vaihdoin salasanan uuteen ja kas kummaa kaikki alkoi 
toimimaan, ja pääsin jälleen päivittämään omia sivujani. 

 
 Ajattelin sen olevan harvinaista, että salasanani, joka on jossain Wepar-

din palvelimella oli jotenkin vioittunut, ja vaati resetointia. Eipä silti, niin 
vaati modeemikin ja vielä moneen kertaan.  

 
 Näissä laitteissa on kaikki mahdollista, joten pitkään piti miettiä, että us-

kaltaako sitä salasanan reset linkkiä painaa, ja jos painaa, niin sekoit-
tuuko tilanne entisestään. 

 
 No nyt kaikki toistaiseksi hyvin ja kone pelittää entiseen malliin. 
 
11.1.  Nyt sitten raapastiin kunnolla. Canariot sai mitä toivoivatkin, eli vapauden 

juhlia joulua, Uutta vuotta ja Loppiaista lievimmillä rajoituksilla, kuten en-
nen koronaa oli tapana. Tänään julkaistiin juhlinnan tulos 3573 uutta ta-
pausta.  

 
12.1. Joulun ja Loppiaisen jälkiä siivoteen edelleen. Teneriffalla 3431 uutta po-

sitiivistä tapausta. 14 vrk tilastossa luku on kuitenkin 3054 
 
15.1. Hannan loma / etätyö loppuu tänään. Illalla veimme hänet TFS kentälle. 

Finnairin lento lähti 23.00 ja perillä helsingissä 7.20 
 
 Olemme palanneet Belairiin. Olimme La Pazissa tilapäismajoituksessa 

niinä päivinä, kun Hanna teki etätyötä meidän asunnossamme. 
 Molemmissa paikoissa pidimme pitovaatteita, joten siirsimme vain it-

semme kuin Hanna teki etätyötä. 
 Tänään olen mopolla kuskattu omia petivaatteita ja pitovaatteita alaker-

taan.  
  
16.1. Korona tilastot eroavat kovasti viikonloppuisin arkipäivistä, sillä kaikkia 

tutkittuja ja testattuja eivät taida saada tilastoiduksi. Tänään lukema 613. 
cvcanarias.com tilastoissa lukema 687 joka eroaa hieman crafcan1 si-
vuston virallisesta 14 vrk tilastosta 

 
20.1. Viimeisen 14 pv:n koronatilastoa Teneriffalla. Puerto de la Cruzissa 12 

korona tapausta. 
 
24.1.  Korona suhteen parempaan suuntaan ollaan menossa. Päivän korona 

lukemat, Teneriffa +284 ja siitä Puertossa +18 



Helmikuu 2022 
 
2.2. Näistä lukemista lähdettiin helmikuulle. Ilmaantuvuusluku hyvässä las-

kussa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Tuuli on kääntynyt etelään, ja sen mukana tulee lämmintä tuulta, joka tuo 

calimaa tullessaan. Lämpötila aamulla 7 aikaan +23ºC 
 
4.2.  Uusia korona tapauksia Teneriffalla tänään +657 joista Puerto de la 

Cruzissa 12 Toivottavasti on tilapäinen takapakki tilanne (eilen +287). 
 
7.-10.2.  Gran Canarialla käytiin tapaamassa entisiä Muhoksen aikaisia naapurei-

tamme. Eppu ja Pena olivat lomailemassa jo neljättä viikkoa Gran Cana-
rialla. Me majoituimme läheiseen Green Field hotelliin. Hotellin vieressä 
oli suomalainen sauna, jota sai vuokrata. Me saunaihmisinä varasimme 
sen tunniksi ja vietimme pienen 

 (1 tunti) mittaisen saunaillan. 
 
15.2. Nyt kun maskien käytöstä on kaduilla luovuttu, niin koronatilastot on heti 

lähtenyt nousuun. Ei se maskien pitäminen aikaisemminkaan ollut kovin 
aktiivista, sillä jatkuvasti yli puolet kaupungilla kävelyllä vastaan kävele-
vistä tuli ilman maskia. 

 
 Patikoinnissa on ollut pakko pitää taukoa, sillä liian pienten vaellusken-

kien käyttö kostautuu nyt vuosien jälkeen. Varpaan kynsien vaurio on hi-
taasi paraneva. Hoito kestää kuukausia, tai jopa vuoden. Nyt ole löytänyt 
omalle jalalleni sopivan kenkämerkin, jossa riittävän leveä lesti. 

 
17.2.  Bussilla Santaan ja Old Peak kauppaan ostamaan uudet leveän lestin 

”polkukengät”. Nyt sitten alkaa sisäänajovaihe, jotta jalat tottuu kenkään. 



Vapaiden kynsien hoito on vielä menossa, mutta eiköhän ne kesään 
mennessä ole paremmassa patikointikunnossa. 

 
24.2.  Kun koronatartunnan hoito on siirtynyt jokaisen omalle vastuulle, on vii-

mepäivien aikana seurauksena ollut tapausten räjähdysmäinen nousu. 
    Nyt riittää, että soittaa terveyskeskukseen, ja kertoo oireensa. Sieltä 

saa heti ohjeet hoitoon ja luvan 5 päivän omaehtoiseen karanteeniin.  
    Viikonloput on ollut aina hiljaista, kun kukaan ei tee testejä, vaikka ois 

hieman oireita. Pelkää viikonlopuksi karanteeniin joutumista.  
    Heti kun koittaa maanantai, niin kaivetaan nenää ja soitetaan että on 

korona. Sitten ilmoitetaan työnantajalle, että on korona, joten en voi tulla 
5 paivään töihin. 

    Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan viranomaisille koronatapaukset, 
joten se merkitään koronatilastoihin. Tämä järjestelmä on nyt näitä Tene-
riffan tilastoja nostanut räjähdysmäisesti. 

    Nämä tapaukset ovat kuitenkin enempi vähempi todellisia tapauksia, 
joten ne ei sairaalakapasiteettiä nosta. Sairaalan tilanne on päinvastoin 
helpottunut, Teneriffan rajoituksia on lievennetty, ja olemme siirtyneet 
punaisiin liikennevaloihin, eli hälytystasolle 3. 

 
28.2. kuukausi vaihtui 14 vrk:n indeksin ollessa 726,57. Pienen notkahduksen 

jälkeen indeksi alkoi nousta.  
 
 
Maaliskuu 2022 
 
1.3. Poikamme Antti on tulossa perheineen kahden viikon lomalle Tenerif-

falle. Ensimmäisen viikon ovat Los Cristianosissa ja toisen viikon Puer-
tossa. Olemme varanneet heille hotellin puerton viikolle, jotta me 
saamme ”nietakset” itsellemme viikoksi, sillä he haluavat majoittuvat pu-
erton viikolla Belairiin. 

 
4.3. Iltapäivällä ajelimme Los Cristaonokseen ja majoituimme etukäteen va-

rattuun Air Pnp majoitukseen. Illalla kävin TFS kentältä hakemassa Antin 
perheineen ja pääsimme viettämään lomaa. 

 
5.3. Ensimmäinen päivä meni asuinpaikan uima-altaalla viettäen ja lähim-

pään ympäristöön tutustuen. 
 
6.3. Seuraavana päivänä oli markkinat, joten minä lähdin Antin kanssa etsi-

mään kätköjä. 
 
8.3.  Antilla liikuntapäivä GrosFit salilla. Vein Antin reenisalille, ja itse lähdit et-

simään kätköjä. Tavoitteena oli 4 kätkön kierros, mutta sain niistä kuita-
tuksi vain kaksi. Kätkön hyväksyjä on hyväksynyt peruskätköjä, jotka ei 
täytä peruskätkön kriteerejä, joten niiden löytäminen teetti kovasti työtä. 

 



10.3. Siam Park päivä nuorisolla. Me Paulan kanssa kävimme 12 km kävely-
lenkillä. Suuntasimme kävelyretken americasiin saakka. 

 
11.3. Cristianoksen Bar/Cafeterioiden ruokia en voi kehua yhtään. En muista 

milloin olisin syönyt yhtä mautonta ruokaa, kun mitä em. baarit tarjosivat. 
 
 Iltapäivällä ajelimme Puertoon. Heti ensimmäiseksi lastenlapset suunta-

sivat Mazaroco baariin syömään. Siellä ruoka voitti kuulemma 10-0 Cris-
tianoksen ruoat. 

 
15.3. Koronatilastojen ilmoitus käytäntö on muuttunut. Vastaisuudessa tilastoja 

ilmoitellaan Canarias7 lehden mukaan ti. ja pe. 
 
25.3. Tänään tapahtuu paluu entiseen (tilapäisesti). BOC lehdissä ilmoitettiin, 

että kaikki koronasta johtuvat rajoitukset keskeytetään, lukuun ottamatta 
maskin käyttöä sisätiloissa. Maskipakko sisätiloissa jatkuu edelleen. Kun 
kyseessä on keskeyttäminen, niin rajoituksen voidaan ottaa uudelleen 
käyttöön, jos jollakin saarella tilanne alkaa huomattavasti huononemaan. 

 
 Väliaikainen keskeyttäminen on voimassa 30. huhtiluuta klo 24.00 

saakka. Tätä tilapäistä päätöstä on jo ehditty arvostelemaan. Onko nyt 
pääsisäisen lähestyminen syynä keskeyttämiseen. Silloin normaalisti juh-
livat pääsiäistä koko viikon. 

 
 Hälytystasoihin on tulossa 1,2,3 ja 4 lisäksi taso 0  
  
29.3. Rajoituksissa tulee muutosta muutoksen perään. Pian korona aletaan lu-

kemaan normaali flunssaksi, joten kirjaamiset saattaa loppua kokonaan. 
Tilastojen saanti vaikeutuu entisestään. 

 
 Huhtikuun loppuun saakka rajoitusten keskeytys osuu jotenkin ”kun va-

hingossa” juuri Pääsiäisjuhlien ajaksi. Tuntuu että keskeytys on juuri ra-
kennettu siten että saavat juhlia pääsiäistä ilman rajoituksia. Aika näyttää 
miten käy miten rajoitusten käy. 

 
31.3. Terveys lopetti koronatilastojen julkaisemisen, joten uusia tilastoja ei 

enää ole saatavilla. Vain yli 60 vuotiaiden tilastoja seurataan, mutta niitä-
kään ei lehdissä julkaista 

 
 
Huhtikuu 2022 
 
1.4. Aprillipäivä. 
 
3.4. Merkkipäiväni. Mittariin tuli 72 vuotta. Emme kuitenkaan sitä kuitenkaan 

mitenkään erikoisemmin juhlineet. Edellisenä päivänä kävimme Mekun ja 
Hannun kanssa tutustumassa Iriartella olevaan Vinoteca Con Pasión 



ravintolaan, ja sen tarjontaan. Meitä sen tarjonta ei suuremmin vakuutta-
nut, eli ei tarvi mennä toista kertaa. 

 
7.4. Tänään tuli kuluneeksi 17 vuotta siitä, kun muutimme Puerto de la 

Cruziin. 7.4.2005 Tjareborgin lento MYT 2007 lähti Helsingista 9:00 ja 
laskeutui Teneriffan pohjoiselle kentälle klo 15.35  

 
 Sadun kanssa Decathlonissa reppuostoksilla. Emme kuitenkaan löytä-

neet etsimäämme, joten jouduimme palaamaan lähes tyhjin käsin Pu-
erttoon. 

 Perjantaina tutkailin uudelleen Decathlonin kotisivuja, ja huomasin että 
oli tullut uusia reppumalleja runsaasti, ja niitä oli nyt saatavilla. 

 Lauantaina ajelimme uudelleen La Lagunaan,  joten nyt minulla oli sitten 
uusi reppu ja jotain muutakin vaellustarvikkeita  

 
10.4. Tänään teimme poikkeuksen Formuloiden katselemisessa. Normaalisti 

emme herää katselemaan aikaisia lähetyksiä, mutta nyt laitoimme kellon 
soimaan 5:45 ja nousimme katsomaan Melbournen osakilpailua. Tänään 
siis joimme aamukahvit, kun ne normaalisti on aamupäivänkahvit. 

 
15.4. Viikkoon mennyt suunnitellessa kesän patikointiretkeä On monta asiaa, 

jotka pitää ottaa huomioon, kun suunnittelen useamman päivän patikoin-
tia. Etupäässä olen miettinyt reppuun pakattavia varusteita, ne kun jou-
tuu koko matkan itse kantamaan. 

 
18.4.  Cuatro Vientosissa ”Jälkeenjääneiden” ruokailu. Ruokailijoita oli arviolta 

n. 70 eli vielä meitä täällä Puertossa riittää. 
 
19.4.  Tänään Espanja sanoi hyvästit naamioille. Suojautuminen ei enää ole 

pakollista. 
 

 Valtioneuvosto päätti 20.5.2020 pandemian pahimpina päivinä maskipa-
kosta. Tänä tiistaina (19.4.) 699 päivää myöhemmin, ministerineuvosto 
hyväksyi tämän velvoitteen päättymisen, mutta uuteen vaiheeseen liittyy 
joitakin poikkeuksia. 

 BOE:ssä tänä keskiviikkona julkaistavassa asetuksessa määrätään, että 
töissä "yleensä" maskit eivät ole enää pakollisia, vaan jokainen yritys te-
kee lopullisen päätöksen. 

 Selvempiä ovat kuitenkin poikkeukset. Naamio on jatkossakin pakollinen 
terveyspalveluissa ja laitoksissa, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, 
verensiirtokeskuksissa tai apteekeissa, sekä niissä työskenteleville että 
vierailijoille.  

 Se tulee olemaan myös fysioterapia- ja hammasklinikoilla tai sosiaali- ja 
terveyskeskuksissa, kuten hoitokodeissa, työntekijöille ja vierailijoille. 

 Kolmas poikkeus on kulkuväline. Meidän on jatkettava sen kuljettamista 
lentokoneissa, junissa, linja-autoissa, raitiovaunuissa ja metroissa. Myös 



laivojen ja veneiden sisällä, mikäli 1,5 metrin etäisyyttä ei voida pitää, 
paitsi hytissä, kun ne ovat yhteiskäytössä. Uutta on, että sitä ei tarvitse 
kuljettaa laitureilla ja asemilla. 

 Siihen asti paikat, joissa maski säilyy pakollisena. Muissa tilanteissa ja 
asetuksen pienellä kirjaimilla kirjoitetun kustannuksella naamioista tulee 
yksilöllinen vaihtoehto, mutta ei hallituksen mandaatti. Esimerkiksi mas-
siivisissa tapahtumissa (suljetuissa ja ulkotiloissa), kuten konserteissa, 
tai urheilussa, kuten jalkapallo- tai koripallo-otteluissa, joissa sitä vaadit-
tiin tähän asti. Myös kauppakeskuksissa tai supermarketeissa. Voit naut-
tia Pradosta tai Reina Sofiasta ilman maskia, vaikka nämä museot suo-
sittelevat sitä wc-tiloissa, hisseissä tai silloin, kun väkijoukkoja saattaa 
esiintyä. Samaan aikaan kirkoissa piispankonferenssi on edennyt, että 
se jättää viimeisen sanan jokaiselle hiippakunnalleen. 

 Mutta se, että maski ei ole enää pakollinen, ei tarkoita, että sitä pitäisi 
säilyttää laatikossa ikuisesti. Päinvastoin, terveysministeri halusi eilen 
vähentää euforiaa ja toisti kaksi sanaa "vastuullinen käyttö", joista voi 
tulla uusi mantra. Darias suositteli, että tämän suojaelementin käyttöä 
jatketaan joukkotilaisuuksissa ja väkijoukoissa sekä sisätiloissa yleensä 
haavoittuvaiselle väestölle - yli 60-vuotiaille, raskaana oleville naisille tai 
immuunipuutteisille henkilöille - sekä perheympäristöissä ja yksityisissä 
tapaamisissa tai juhlia osallistujien haavoittuvuuden mukaan. 

 
21.4. 12,5 km kierros. Testasin hieman uutta reppua. Painoa repulla oli läh-

tiessä 3 kg ja LIDListä ostin 3,3 L vettä lisäpainoksi, joten repun paino oli 
n. 6,5 kg. Sillä kokonaispainolla on tarkoitus lähteä hieman yli 110 km 
patikoinnille Ferrolista Santiago de Compostelaan. 

 Tuohon painoon tulee vielä lisäksi päiväkohtaiset eväät ja juomat, jotka 
tuovat lisäpainoa 1-2 kg. Tuota reppua tulee kantaa selässä 7 päivää.  

 
24.4. Patikointimatkalla Paradorilta Portilloon. Matkaa hieman yli 23 km. Var-

paiden kynsien ongelma vaivaa joten piti testata kahden sukan järjestel-
mää camino Compostelaa varten. Kahden sukan systeemi toimi oikein 
hyvin. 

 
 
Toukokuu 2022 
 
1.5. Vappu. Puertossa ei mitään isompia tapahtumia. 
 
2.5. Repun painon testausta 5,4 km matkalla. Rapussa painoa 8 kg. 
 
3.5. Sama 5,4 km matka, mutta nyt painoja oli vain 6 kg. Nyt pitää sitten al-

kaa keräämään tarvikkeita siten, että paino ei nouse liian suureksi. Mat-
kalla on kaksi 24 km päivää. 

 



5.5. Etsin netistä Matanzassa olevaa ravintolaa, jonka mainostaa friteeratua 
kanaa. Löysinkin sen, mutta samalla huomasin, että lähistöllä on uudel-
leen avattu vuosia suljettuna olut Casa El Piejo, jonka ”bravuuri” oli val-
kosipulikani. Se oli meidän ehdoton suosikki, sillä valkosipulin ystäville 
hyviä ruokapaikkoja on erittäin vaikea löytää. Huomenna on tarkoitus 
lähteä vierailulle ko. paikaan. Haluamme saada tietoon, että onko tapah-
tunut sukupolvenvaihdos, vai onko paikassa aivan uudet omistajat. Li-
säksi kiinnostaa, se, että valmistetaanko kani entisellä reseptillä, ja onko 
se samanlaista kun 2008, kun siellä viimeksi vierailimme. 

 
6.5. Onnen päivä. Casa El Piojossa on tapahtunut sukupolvenvaihdos, eli en-

tisten omistajien jälkeläiset pyörittävät nyt sitä paikkaa ja resepti on sama 
entinen. Valkosipulikanin valmistaa entisen omistajan poika, koska hän 
on ainut, joka osaa sen oikein valmistaa. Muut ruoat valmistaa kokki. 

 
 Edellinen vierailukertamme oli keväällä 2008. Silloin kävimme siellä 

useita kertoja. Ravintolan toiminta lopetettiin saman vuoden aikana sai-
rauden takia. Se on avattu uudelleen pari vuotta sitten, kun korona ai-
heutti muilla aloilla työttömyyttä, niin jotain piti keksiä, ja silloin päättivät 
yrittää. Entinen viinivarasto, (johon naiset eivät silloin päässeet käy-
mään) on muutettu ruokailutilaksi, kun vandaalit olivat kiinniolon aikana 
käynyt siellä ja särkenyt kaikki viinitynnyrit. 

 
 Tätä päivää olemme odottaneet liki 14 vuotta. Olimme jo lopettaneet vas-

taavan ravintolan aktiivisen etsimisen, koska yhden vuoden yritys ei tuot-
tanut tulosta. Kävimme monessa paikassa, joissa sanoivat valmista-
vansa vs. kania. Eivät osanneet, vaikka niin väittivät. Puertossa ei ole yh-
tään paikkaa, josta tuota herkkua osaavat valmistaa. 

 
 Paikassa kävi omistajan mukaan ennen sulkemista joitakin suomalaisia 

ruokailijoita. Kun ravintola oli suljettuna 12 vuotta, niin paikka unohtui kai-
kilta, jopa meiltä. 

 Me lupasimme omistajalle informoida ystäviämme ja muitakin suomalai-
sia ravintolan olemassaolosta siinä toivossa, että, se pysyisi avoinna 
mahdollisimman kauan. 

 
 Nyt meillä on jälleen paikka, jonne voi ystävien kanssa lähteä iltaa viettä-

mään, ja nauttimaan saaren parhaasta vs. kanista. 
 
 Osoite paikkaan on C. Real, 113, 38370 La Matanza de Acentejo, Santa 

Cruz de Tenerife, Espanja 
 
8.5. Kävin Satun kanssa reennaamassa patikointia 8 kg repun kanssa. Käve-

limme San Pedroon ja takaisin. Tuon painoisella repulla tulee pärjätä vii-
kon caminoreissu. Ihanne ois jos pääsis alle tuon 8 kg 

 



12.5. Pöydällä alkaa jo oleen jonkinlainen kasa erilaisia varusteita, joita täy-
dentelen tai vähentelen päivittäin tarpeen mukaan. Joskus lisää siihen jo-
tain, ja sitten taas poistan tarpeetonta. 

 
20.5. Lento Satun kanssa Madridin kautta A Corunaan 
 
21.5. Aamulla kävelimme A Corunan lentokentälle vastaan ottamaan Hannaa, 

joka tuli suomesta Madridin kautta. Lentokentän kahviossa laskeske-
limme edullisinta siirtymistä Ferroliin. Lopuksi Satu löysi jonkun kuljetus-
palvelun, joka vei meidät kentältä suoraa Ferroliin. 

 
 Tämän ratkaisun takia me olimme caminon lähtöpaikalla jo aamulla hie-

man jälkeen 9 ja pääsimme caminolle heti kun olimme saaneet ”vaellus-
passit” Credencial del perergrino 

 
 Toteutuneet päivämatkat. 
 
 21.5. 13,58 km 
 22.5. 27,82 km 
 23.5. 14,64 km 
 24.5. 8,56 km 
 25.5. 17,01 km 
 26.5. 28,02 km 
 27.5. 17,57 km 
 
 28.5. Lento Madridin kautta TFN kentälle 
 
30.5. Reissusta ei aiheuttanut mitään vammoja, mutta silti kävin Tiagolla hie-

rottamassa hartioita ja selkää. Olinhan kantanut 9 kg reppua viikon, ja se 
tuntui hartioissa pienenä väsymyksenä. 

 
 
Kesäkuu 2022 
 
3.6. Koronaa tilastoidaan vain yli 60-vuotiaiden osalta. Siinä ryhmässä esiin-

tymää on edelleen runsaasti. 
 Kun ilmoitettiin, että maskeja ei tarvitse enää käyttää, niin se oli, kun 

”määräys”. Iso osa ihmisistä heitti maskit heti roskiin, ja alkoi elää kuten 
ennenkin. Tilasto kertoo sen, että tauti ei ole kadonnut. Uusien esiinty-
mien määrä yli 60-vuotiaiden keskuudessa on liikkunut kuukauden ai-
kana 930 ja 1265 välillä. Taulukko kertoo vain sairaalatilanteen. 

 
7.6. pe. ja +60v tilastojen julkaisupäivä. Tänään 1040 uutta tapausta. Sairaa-

lassa kuitenkin vain 239 potilasta. Esiintymien lukema on jatkuvasti siinä 
tuhannen paikkeilla. Kun tilastoissa on vain yli 60-vuotiaat, niin ei voi sa-
noa, että onko tilanne hyvä vai huono. 

 



10.6.  Hyviä valkosipuliruokapaikkoja saa hakea, ja 
sellaisen kun löytää, niin sitä ei voi unohtaa.  
   Keräsimme suomalaisporukan ja suuntasimme 
Matanzaan. Siellä kohteenamme oli toistamiseen 
El_piojo_restaurante. 
   Jälleen tuli todistettua, että El Piojon tarjoama vs-
kani on parasta, mitä Teneriffalla saa. 

 
14.6. 60+ koronatilasto 1186 tapausta. 276 sairaalassa, joista 20 teholla. 
 
17.6. Aaamu-uinnit Belairin altaalla on tänään loppuneet. Uima-allas oli aikai-

semmin auki 07.00 alkaen. Nyt aikoja on muutettu siten että portit au-
keaa vasta klo 10.00 mutta jatkuu illalla pitempään. 

 
Syy lienee sama, kun muinakin vuosina. Espanjalaiset lomailijat asuvat 
altaalla koko lomansa, eikä ne suostu poistumaan altaalta klo 18.00 ai-
kaan. Ongelma on vielä se, että he tuovat lomailevat tuttavansakin al-
taalle, vaikka he asuvat muualla, kun Belairissa. 

 
Toiminta on erikoinen, kun kesälomailijat määrittää taloyhtiön toimintaa, 
ja asuntojen omistajat joutuu tyytymään lomalaisten vaatimuksiin ja aika-
tauluihin. 

 
 Mielestäni uusi ”isännöinti” järjestelmä on muuttanut edificion toimintaa, 

eikä ainakaan parempaan suuntaan. 
 
28.6. Suomen reissu alkaa. Palaamme saarelle 9.8 
 
 
Elokuu 2022 
 
1.8.-3.8. Levillä lomailemassa kolme päivää. Osa porukasta pyöräili ja osa patikoi. 

Minä patikoin Hannan kanssa, ja Antti pyöräili Sallan ja Jennin kanssa. 
 
 1.8. patikoitiin Levitunturin ympärillä. 2.8. oli vuorossa kätkätunturi, ja 

3.8. vuorossa särkitunturi. 
 
9.8. Vuelingin lennolla suomesta 12.40 Barcelonaan ja sieltä 1t 10 min vaih-

dolla Teneriffalle. Kun ottaa huomioon siirtymäajat lentokentille ja sieltä 
pois, niin matkustukselle tuli pituutta liki 13 tuntia. 

 
10.8. Tänään eritin hoitaa normaaliin päivärytmiin kuuluvia asioita. Joitakin 

sain selvitetyksi, mutta en kaikkia.  
 Autotalliasia ei vielä selvinnyt, sillä remontti vielä jatkuu, johtuen tarvik-

keiden saannista. 



 Scooterin akku oli säilyttänyt latinkinsa. Käynnistyksen kanssa se kuiten-
kin oikutteli siten että akku vaikutti tyhjältä ja jaksoi juuri ja juuri moottoria 
pyöräyttää. Puolen tunnin kuluttua se toimi normaalista. 

 
11.8. Puutarhanhoito jatkuu entiseen malliin. Kävin tarkastelemassa molempia 

hoitopaikkoja. 
 
12.8. Jääkaappi ei kylmentynyt riittävästi, joten ruokatarpeemme olivat lämpi-

miä, kun ne otin jääkaapista ulos. Pintalämpömittarilla mitattu lämpötila 
oli n. 13-14 astetta, ja se ei ole oikea ruokien säilytyslämpö. 

 Iltapäivällä skootteriajelulle ja uutta jääkaappia ostamaan. Sopivan kokoi-
nen löytyi Al Camposta, ja se luvattiin toimittaa kotiin huomenna, eli lau-
antaina aamupäivän aikaan. 

 
13.8. Aamulla 20 yli 9 soi puhelin. Kuski ilmoitti että uusi jääkaappi-pakastin tu-

lee 20 min kuluttua. Aamukahvit jäi pannuun, kun piti alkaa tyhjentää en-
tisen kaapin pakastelokeroa. Se oi ainoa joka siinä vielä toimi. 

 
 Kaappi kärryyn ja hissillä 2 kerrokseen. Kun kaappi oli perillä, niin huo-

masimme että se ei ole oikea. Ostimme kaapin, jossa jääkappi ja pieni 
pakastelokero. Tässä kaapissa oli kuitenkin vain jääkaappi, ja yksi ovi. 

 
 Kaappi takaisin autoon ja minä skootterilla Al Campoon korjaamaan vir-

hettä. Virhe selvisi, kun tutkimme tilauslistaa ja mallikaappien hintalap-
puja. Jääkaapin ja jää- pakastekaapin hinta ja mallinumerolaput oli joten-
kin vaihtuneet, ja myyjä ei sitä kaupantekohetkellä huomannut.  

 
 Virhe korjattiin ja uusi kaappi toimitettiin meille vielä ennen puoltapäivää. 

Al Campossa palvelu pelasi ainakin tämän toimituksen osalta. 
 
18.8. Tietsikan puhdistus ja Windowsin uudelleen asennus. Käyttiksen asen-

nus ei kauaa vienyt, mutta kaikkien ohjelmien uudelleen asennus vie 2-3 
päivää. Nyt alkaa kone olla normi kunnossa. Seuraava isompi projekti on 
win 11 asennus. 

 
22.8. Viimeisten ohjelmien asennus tehty tänään. Ohjelmia on ollut koneella 

niin paljon, että niitä kaikkia ei kerralla huomaa kaipaavansa, vaan asen-
telen niitä sitä mukaa kun niitä kaipaa. 

 
25.8. Laitoin ajan tasalle rokotustietojani. Kesällä otimme kaksi punkkiroko-

tusta, ja kolmas tulee ottaa seuraavana kesänä. 
 
 Tänään kävin ottamassa vyöruusu rokotteen. Kesällä sairastin suomessa 

vyöruusun ja se oli sen verran kivulias että niitä kipuja ei halua uudel-
leen. Rokote (SHINGRIX) on itse ostettava. Tältä sen sain 209 eurolla, 
kun se suomessa 247 euroa. 

 



27.8. Belairin ovikorttien vaihto / uusiminen menossa. Vaihto on ajankohtai-
nen, koska entinen järjestelmä ei salli enää lisätä käyttäjiä. Uuden järjes-
telmän kapasiteetti on kuulemma huomattavasti suurempi. 

 
 Vesi on ollut B-talossa poikki. Robin Hoodin katosta vuoti vettä pari päi-

vää ennen, kun vuodon huomasivat.  
    Illalla kuitenkin käytiin ovella kertomassa, että vettä saa 19.30 – 21.00 

välisen ajan, ja sitten taas katkaistaan yöksi. Kerkesimme käynnistää 
suihkurallin ja ottaa ämpäreihin vettä varalle, jos katkos vielä jatkuisi aa-
mulla. Vuoto korjautui päivän aikana 

 
28.8. B-talossa jälleen vesi poikki. Nyt oli aiheuttaja B-talon toisen kerroksen 

asunto 201. Sitä katkosta jatku iltapäivään saakka, kunnes saivat asun-
non sulkuhanan kiinni. 

 
 Illalla syttyi tulipalo B-talon 2 kerroksessa asunnossa 205. Havahduimme 

kovaan koputukseen ovella, ja siellä poliisi hakkasi ovea ja huusi, että 
TULIPALAO ulos ja nopeasti. kiiruhdimme käytävään, ja se oli jo lähes 
täynnä savua, joten pikaisesti portaisiin ja pihalle. 

 
29.8. Sammutusta jatkui pitkälle yöhön, ja seuraavan vuorokauden puolelle. 

Pääsimme palaamaan asunnolle liki 4 tunnin odottelun jälkeen, noin 1:30 
paikkeilla. Silloinkin palomiehen saattelemana. Palomies tarkasti asun-
tomme silmämääräisesti, että huoneisto oli kunnossa, ja siellä ei ollut mi-
tään mahdollisia palopesäkkeitä. 

 
 Tutkimme itse asuntoamme ja tulimme siihen tulokseen, että siellä ei voi 

nukkua. Oli niin paljon savun hajua, joten hengittäminen siellä saattaisi 
olla vaarallista. 

 Keräsimme reppuun hieman yökamppeita, sillä Meku oli jo luvannut ma-
joittaa meidät, jos asuntomme ei olisi nukkumakunnossa. 

 
 Palasimme ulos ja heti meiltä tiedusteltiin asunnon tilannetta. Kun ker-

romme että siellä ei voi nukkua, niin alkoivat järjestää meille kuljetusta ti-
lapaismajoitukseen. Kerroimme että meillä on jo yöpaikka tiedossa, niin 
yksi poliiseista lähti meitä heti viemään. Kerroimme osoitteen ja kohta 
olimme Mekun oven takana menossa yökylään. 

 
 
Syyskuu 2022 
 
1.9. Vein tietsikan PC Doctorille tutkittavaksi. Siivous jatkuu edelleen, Kaikki 

kirjahyllyt ja vaatekomeroiden hyllyt oli nyt vuorossa. Siivousta jatkuu 
varmaankin vielä monta päivää, sillä varmaan löytyy paikkoja joista tuh-
kaa ei ole pyyhitty, 

 



2.9. PC Doctor soitti ja kertoi tietsikan kustanusarvion. emolevy, prosessori, 
ja virtalähde mykkänä. Emolevyn vaihto tietää myös RAM muistin uusi-
mista Kustannus arvio n. 478 € 

 
3.9. Tänään päästiin jo hieman kiinni normirytmiin, eli emme siivonneet mi-

tään  
 
5.-7.9. Jatkuvasti löytyy puhdistettavia pintoja palon jäljiltä. 
 Vakuutus tarkastaja kävi illalla 8.9. Kyseli siivousjuttuja ja maalauksen 

tarvetta. Lisäksi otti muutamia kuvia ja sen PC Doctorin kustannusarvion 
tietsikasta. Nyt sitten odotellaan, että mitä päättävät korvauksista. Kävin 
kuitenkin seuraavana päivänä korjauttamassa sen tietokoneen. 

 
10.9. Testasin Ruutu palvelun LIVE tilausta. Tilasimme 9 eurolla Antti Tuiskun 

Bailantai esityksen stadionilta. Sehän oli kun ois ollut VIP tiloissa. Sain 
katsella sohvalta ja näkyi paremmin, kuin jos ois ollut stadionilla jossain 
takarivissä.  

 
15.9. Liki viikko odotettu commuunin ilmoitusta, siitä että miten tulipalon jälkien 

siivouksissa edetään. Tänään infotilaisuudessa selvisi, että taloyhtiöllä 
on vakuutus, jossa on 50 % omavastuuosuus. Tulipalon jälkien siivous, 
tietää 50 - 100 euron lisämaksua jokaiselle huoneistolle. 

 
18.9. Helteet jatkuu, ja lämpötila minulle liian korkeita patikointiin (+30º), joten 

pitää vielä odotella alhaisempia lämpötiloja. Altrat odottaa kaapissa po-
lulle pääsyä. 

 
22.9. Yritn Smirren kanassa kävelä San Pedroon aamukahville. Acapulco III 

kohdalla oli portti kiinni, ja pari remonttimiestä paikalla. Eivät päästäneet 
meitä laskeutumaan alaspäin, joten käännyimme takaisin. Jatkoimme 
aamulenkkiä La Veran suuntaan, ja palasimme El Duraznon kautta puer-
toon. 

 
 Illalla A-talon alakerrassa ”yhtiökokous” jossa päättivät, että yhtiömaksua 

maksetaan 100 € ylimääräistä, jotta saadaan tulipalon vahingot korja-
tuksi. 

 
25.9. Kaksi päivää meitä on varotettu trooppisesta myrskystä nimeltään Her-

mine. Häälytystila oli punainen ja ihmisiä pyydettiin pysyttelemään sisäti-
loissa. Tänään saderintama on Gran Canarian yllä, ja tiputtaa siellä 
vettä. 

 
26.9. Saderintama alkaa olla teneriffalla ohi. Uutiset kertoi, että runsaimmat 

sateet on tuottanut vettä 341mm/m2, eli se on saman verran litroja neli-
ölle. 

 



30.9. Vakuutusyhtiön tutkimukset tulipalon vahingoista ovat edelleen työn alla, 
joten, emme ole vielä saaneet mitään korvauspäätöstä tulipalon aiheutta-
mista vaurioista. 

 
 
Lokakuu 2022 
 
4.10. Puutarhan hoitoa ja nurmikon leikkausta. 
 
6.10. Kävimme ottamassa neljännen koronarokotteen. Tälle kesälle on noita 

rokotuksia tullut runsaammin. Pari punkkirokotetta, vyöruusurokote, ja 
nyt neljäs koronarokote. Lisääkin otetaan, jos sopivaa ja tarpeellista on 
tarjolla 

 
7.10. La Matanzassa, Neuvomassa El Piojo (valkosipulikani) ravintolaa suomi-

kerhon jäsenille. 
 
12.10. Smirre aloitti liekitetyn maksan tarjoilun. Cuatro Vientosin aikana se oli 

joka keskiviikon listalla. 
 
14.10. Koronatilastoja lukiessani löytyi lehdestä tieto, että nyt tilastoja kerrotaan 

vain perjantaisin 
 
15.10. Kauden eka biliskisa, Sijoitus oli mielestäni hyvä, kun ottaa huomioon, 

että kilpailijoita oli 14. Kun tipahdin kisasta, niin jäljellä jäi 4 kilpailijaa.   
 
24.10. Helteet ei ole hellittänyt mutta minä aloitin talven patikoinnit varjoisilla 

metsäosuuksilla. Eka reissu Agua Garciassa n. 10 km lenkki 
 
19.10. Kauden toinen biliskisa, ja nyt oli tähtäykset kohdallaan paremmin, kun 

eka kisassa. Tuloksena 1 paikka podiumilla. 
 
27.10. Tänään kävin sanomassa irti autotallipaikan, joka on ollut minulla 
 n. 11 vuotta. Talliremontin jälkeen nostivat hintaa 50 % joten katsoin että 

vuositasolla korotus on liikaa, ja sanoin se irti.  
 Olin kuitenkin löytänyt valmiiksi autolleni toisen säilytyspaikan, joten tai-

vasalle sitä ei tarvitse vastaisuudessakaan jättää. 
 
28.10. Rokotuspäivä. Kävimme hakemassa gripe rokotuksen. Nyt on sitten 

kaikki mahdolliset suojaukset hankittu, mitä täällä saa coronaa ja kau-
siflunssaa vastaan 

 
29.10. Syksyn ensimmäinen kirpparipäivä. Vieläkään en löytänyt mitään ostetta-

vaa, mutta tulihan muutaman kilometrin aamulenkki. 
 
 
Marraskuu 2022 



 
1.11. Syksyn toinen patikointireissu tehtiin Aguamansaan ja La Calderaan. 

Kierrettiin tuttu reitti. Aluksi urkupillireittiä seurateen. Candelarian polkua 
laskeuduttiin alatielle, ja sieltä vesilaitoksen kautta Aguamansaan. 

 
3.11. Kävimme etsimässä uusia mattoja tulipalossa tuhoutuneiden tilalle. Kier-

simme IKEAn, Leroy Merlinin ja Decathlonin. Kahdesta ensimmäisestä 
etsimme mattoja, ja viimeisestä biljardi tarvikkeita. Mistään emme juuri-
kaan mitään löytäneet. Kun paikalliset ei mattoja lattioilla pidä, niin niiden 
myyntikin on lähes olematonta.  

 Pitänee tehdä tilaus, koska Leroy Merlinin nettisivuilla niitä kuitenkin on 
myynnissä. 

 
10.11. Esperanzassa patikoimassa. Mäntymetsäreitti. Kasvien kukinnat vasta 

aluillaan, joten kukintoja emme vielä päässeet ihailemaan. 
 
17.11. Kävimme La Pazissa tekemässä ”joulusiivouksen” 
 
16.11. Urkupillireitillä patikoimassa (kuvia ajankohtaiset kuvat sivuilla) 
 
19.11. Kävimme katsomassa Teneriffan Lenovon koripallomatsia. Joukkueessa 

pelaa suomalainen Sasu Salin, jota me olimme n. 60 hengen voimalla 
kannustamassa. 

 
 60 hengen porukka oltiin huomioitu myös pelipaikalla. Suomikatsomoa 

kuvattiin ja kuvaa striimattiin katossa roikkuvaan tuloskuutioon. Katso-
mon vieressä kävi kuvaajia ja joitakin suomalaisia olivat myös haastatel-
leet. Sen kokoinen Sasun kannattajajoukko ylitti myös paikallisen uutis-
kynnyksen ja suomikannattajista otettu kuva pääsi myös urheilu-uutisiin. 

 
22.11. Etelässä käväsemässä. Käytiin pikaiseseti Christianoksessa, kun odote-

limme kaverin lennon saapumista. Hannu lähti ja Matti tuli. 
 
24.11. Chinyeron kierto 13,6 km 
 
30.11. Jouluvalojen sytytyspäivä. Kävimme seuraamassa jouluvalojen sytytystä, 

ja hieman seurasimme myös sytytystä edeltävää jouluvalaistuksen syty-
tysjuhlaa.  

 
 
Joulukuu 2022 
 
2.12. Patikointia Santa Catalinasta rantareittiä pitkin San Juan de la Ramblan 

ja Las Aguasin kautta Barranco Ruiziin.  
 
3.12. Kauan kierrellyt korona osu ja uppos. Aamusella hieman kurkkukipua ja 

yskää. Tein testin ja sain positiivisen testituloksen. Kuumetta ei ole, joten 



itsehoidolla tarkoitus yrittää selvitä, Varsinkin kun mitään isompia oireita 
ei ole. Lepoa ja frenadolia. Sillä sitä hoidetaan. 

 
4.12. Kurkkukipu ja yskä jatkuu, mutta kuumetta ei edelleenkään ole. 
 
5.12. koronahoito edistynyt hyvin kaksi päivää. Edelleen hieman ärsytystä kur-

kussa, joka aiheuttaa pientä yskää. 
 Emme olleet varanneet mihinkään ravintolaan paikkaa itsenäisyyspäivän 

illalliselle, joten nyt ei tarvitse alkaa mitään varauksia perumaan. 
 
6.12. Itsenäisyyspäivä meni telkkaria katsellessa. Linnan juhlia, ja hieman tal-

lenteita tuli katseltua  
 
7.12. Kurkkukipu on jo hellittänyt, ja olo tuntuu jo normaalilta, joten pesin ikku-

nat ja laitoin hieman jouluvaloja.  
 Huomenna on jo suunnitelmissa enemmän tekemistä. Pitää valmistautua 

Hannan tuloon.  
 Hän tekee ensimmäisen viikon etätöitä meillä, ja me muutamme yläkau-

punkiin viikoksi ”evakkoon”. Lopun ajan hän lomailee hotellissa ja viettää 
lomaa. 

 
9.12. Hanna saapui Teneriffalle etätyö / lomareissulle. Kävin hakemassa hänet 

TFS lentokentältä. Samana päivän me muutimme yläkaupunkiin, ja an-
noimme Hannalle Belairin asunnossamme etätyörauhan. Valokuituyh-
teys nettiin sallii paremman toimivan etätyöyhteyden. 

 
16.12. Muutimme takaisin Belairiin, kun Hanna lähti lomaviikon viettoon hotel-

liin.  
 17 vuotta alakaupungissa asuneena viikon asuminen yläkaupungissa ei 

tehnyt siitä pitempiaikaista asumista ajatellen alakaupunkia houkutta-
vampaa paikkaa. 

 
17.12. El Piojossa syömässä valkosipulikania. Jälleen kerran ruoka oli valko-

sipulin ystäville oikein maukasta ja sellaista kun valkosipulikanin kuuluu-
kin olla. 

  
22.12. Tänään oli uusi kuu, ja meillä ohjelmassa tähtitaivaan katselu. Kun on 

uusikuu, niin valosaastetta on vähän, joten himmeimmätkin tähdet erottu-
vat parhaiten. Las Cañadas on täällä paras paikka katsella ja kuvailla 
tähtitaivasta. 

    Me lähdimme Puertosta 20 jälkeen, ja palasimme puolen yön paik-
keilla. Kuvia otimme vain kännykällä. Joitakin kuvia saimme, mutta niitä 
on katsottava isolta näytöltä, jotta heikoimmatkin tähdet erottuvat. Orota-
van ja  

 
25.12. Jälleen muutto La Paziin Hanna palasi viikon hotellilomalta ja asettui Be-

lairiin, sillä hänellä oli vuorossa etätyöpäivä. 



 
28.12. Kävin viemässä Hannan TFN kentälle, sillä hänen loma tällä saarella lop-

pui. Nyt oli aika siirtyä muutamaksi päiväksi pienemmälle saarelle, josta 
paluu vuodenvaihteen jälkeen suomeen. 

 
30.12. Vuoden viimeinen tilasto yli 60-vuotiaiden koronatilanteesta. Altistunei-

den määrä on 792. Nousua edellisestä viikosta n. 50. 
 Altistuneista 139 vaatinut sairaalassa hoitoa. 122 normaaliosastolla ja 17 

teho-osastolla. 12 ihmistä on menehtynyt. 
 
 
 


