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su. 01.01. Vuosi vaihtui. Olimme Puerton kalasatamassa katsomassa ilotulitusta. Minä henkilökohtai-

sesti odotin hieman suurempaa paukuttelua. Olemme kesän aikana nähneet suuria ilotulitus-
juhlia, 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 ilotulitus on suuren tuntuista. Täällä kesän aika-
na parhaimmat ilotulitukset kesti yli 2 tuntia, joten meille 5-10 minuutin paukuttelussa ei ole 
enään kovin suuren juhlan tuntua. Kyllä lomalaiset huokailivat ja hurrasivat jokaiselle pau-
kahdukselle 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 ole-
van nyt siinä vaiheessa, että niitä on nähty niin paljon, että ne kiinnostaa aina vaan vähem-
män ja vähemmän. 

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

    Espanjassa tuli voimaan vuoden vaihteessa uusi tupakkalaki, joka kieltää tupakoinnin jul-
kisissa laitoksissa ja kaikissa yleisissä tiloissa mukaan lukien myös baarien/ravintoloiden si-
sätilat. Joihinkin ravintoloihin oli heti ilmestynyt kylttejä jossa tupakkalaista muistutettiin. 
Saa nähdä kuinka vaikea se tulee espanjalaisille olemaan, sillä tähän saakka he oat tupakoi-
neet vapaasti meikein missä vain. 

  
ti. 03.01.  Pilvet ovat jälleen valloittaneen Puerton taivaan, ja saimme tänään muutaman pisaran 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 retkiohjelmaamme. Käymme 
katsastamassa yhden uuden polun, jonka ehkä voimme liittää Chamorcan retkeen. Säätiedo-
tuksia katselimme kolmelta kanavalta, ja jokainen ennusti hieman eritavalla, joten parasta 
katsoa aamulla ikkunasta, ja tehdä lähtöpäätös näköhavainnon perusteella.  

    Santa Cruzissa pitää kuitenkin käydä. On haettava luvat Teidelle helmikuulle. Silloin 
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 mi-

nuuttia kuljimme metsäosuutta, josta tulee uusi osuus Chamorcan retkeemme. Metsäosuu-
della 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, vaikkakin alussa nousuvoittoista. Nyt 
saamme Chamorcan retkeen kolmenlaista maisemaa. Alkumatka on metsäosuutta, sitten 
seuraa vuoriosuus, ja lopuksi Barrancco osuus. Kasvusto oli tänään erilaista kun aikaisem-
min. Se tuntuu vaihtelevan jatkuvasti. Jotkut kasvit lakastuu, kun taas toiset aloittaa kasvun-
sa. Kesällä kuvasimme "minikurpitsoista", 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 menossa 
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. Alkumatkan taivalsimme yh-
dessä Cabezo del Tejolla saakka, ja sitten tiemme erosivat. 

    Paluu matkalla pysähdyimme Mercedesin metsään katselemaa reittejä, jotka kiertelevät 
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" po-
luilta pois. 

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

johon kuului kolme kuningasta, jotka heittelivät katselijoille karkkeja. Kuninkaat matkusti-
vat mukavasti suurissa vaunuissaan, joita veti jonkinlaiset ajoneuvot. Kulkueeseen kuului 
myös soittajia, soihdun kantajia, ja suuri joukko muuta väkeä. Rumpalit takoivat karnevaa-
limusiikin tapaisia rytmejä, joten tunnelma oli kuten kunnon juhlissa pitääkin. 

    Myös me keräsimme karkkeja. Jonkin matkaa kuljettuamme kulkueen perässä, oli jalka-
käytävällä pikkulapsia, joten päätimme antaa karkit heille, koska ajattelimme, että noin pie-
net 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 muutamissa kulkueissa 
on myös eilen ollut oikeat kamelit. Kameli-keskus sijaitsee El Tanquen 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 etelänpuolei-
nen 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 al-
taasta, ja vertaan sitä 6.12.2005 ottamaani kuvaan niin eipä juuri edistystä havaitse, 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 ihmisillä 

vapaata, ja kaupoissa on ollut melkoinen kuhina. Eilen alkoi Espanjassa alennusmyynnit. 
Tv-uutisissa näytettiin kun ihmiset jonottivat kauppojen ovilla niiden avautumista. Monet 
joilla ei ole pieniä lapsia on varmaani jättänyt lahjojen oston alennusmyynteihin, aivan sa-
malla tavalla kun suomessakin. Puertossa ei ole kun yksi suuri ostoskeskus. En tiedä millai-
nen hulabaloo siellä on koska en ole käynyt loppiaisen 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 kulumaan. 

    Aina ei käy niin kun suunnitellaan. Valitsemamme polku oli niin aluskasvillisuuden pei-
tossa, ja siellä oli alle metristä pensaikkoa, jonka lehdistö oli yön sateiden ja kosteuden jäl-
jiltä aivan märkää, ja se kasteli vaatteemme. Emme halunneet palella, koska siinä korkeu-
dessa lämpötila oli n. 10 astetta. Palasimme La Calderaan ja teimme toiseen suuntaan hie-
man lyhemmän reitin. Sillä reitillä oli parempi polku, joten pystyimme kulkemaan kastele-
matta itseämme. Lopuksi paistelimme muutamia makkaroita picnic alueella, ja palasimme 
kotiin hieman ennen suunniteltua paluu-aikaa. Samalla matkalla testasimme suomesta ti-
laamaani Navicoren karttaohjelmaa. Hyvin tuntui toimivan. Eiköhän me tällä ohjelmalla 
osata autoilla ensi keväänä suomeen. 

  
ma. 9.1.  Joululoma loppui, ja tänään taas marssimme oppitunnille jatkamaan espanjan opintoja. 
    Viimeyön sateet oli tullut vuorilla lumena. Nyt on ylhäällä lunta niin että TV oikein uuti-

sissa siitä näytti. Puertosta katsottuna La Caldera takaa näkyvä Los Organos vuoristo on 
saanut peitokseen hieman lunta. Kyseessä on sama vuoristo, jonne me eilen yritimme kiive-
tä, 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 vuorenhuippuja. 

    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 kesärenkailla liikkumi-
nen on silkkaa hulluutta. Jatkuvana jonona turistit ja bussit sinne kuitenkin yritti. Paikalla 
jossa luminen tie alkoi, oli kuorma-auto ajettu poikittain. Se tuntui olevan tehokas konsti pi-
tää 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 aurattu lu-

mista, 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 kansoi-
tettu. Lapset laskivat mäkiä ja rakentelivat lumiukkoja. 

    Vuosia on kirjoiteltu ja uutisoitu, miten turismi sotkee lomapaikkoja. Tänään se uutiset 
todisti. Teiden jokainen nyppylä ja mäki oli paikallisten "turistien" (asukkaiden), ja heidän 
lastensa jäljiltä törkyisiä ja roskaisia. Vain paikallisilla on tapana tulla Teiden kansallispuis-
toon tekee lasten kanssa lumiukkoja, ja ottaa picnic ateria mukaan. Sitten kun ateria oli syö-
ty, niin jäte ja roskat jää siihen paikkaan ja vieläpä maahan, eikä läheiseen roskakoriin. Li-
säksi muovit joita käyttivät liukureina, jäivät rinteisiin ja rotkoihin. 

   Huomenna menemme Paulan kanssa Anagaan vaeltelemaan. Menemme jälleen Chamor-
caan katselemaan miten on kasvillisuus muuttunut edellisestä käyntikerrasta. 

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

Nyt kiersimme reitin em. suuntaan. Aikaisemmilla kerroilla olemme kiertäneet sen toiseen 
suuntaan. Barrancco de Roque Bermejossa oli tehty paljon polun korjaustöitä. Uusia askel-
mia 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 liejuis-
ta. Aluskasvillisuus estää auringon paisteen polulle ja siten myös polun kuivuminen tapah-
tuu 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. Cha-
morcaan tuli meidän kanssa samaan aikaan bussillinen saksalaisia jotka jakaantuivat kah-
teen ryhmään. Toinen kiersi Barrancon kautta Majakalle, ja toinen Mt. Tafadan kautta. Mo-
lemmat ryhmät jatkoivat matkaa sitten Las Palmasin suuntaan.  

    Paluumatkalla katselimme picknic paikkoja joissa olisi ollut tilaa syödä välipalamme, 
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 Jorman 

baariin koska halusimme suomalaista ruokaa. Kas kumma joka pöydässä puhuttiin politiik-
kaa. 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 heite-
tään pois. Niin kävi myös täällä politiikan puhumisen. Kun tulos ratkesi n. klo. 20 paikkeilla 
paikallista aikaa, ja selvisi että tulee toinen kierros, sekä se että ketä ketä siihen pääsee mu-
kaan, 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 
presidenttipari... 

    Suomen presidentin vaalit on täällä päässeet jopa uutisvälähdykseen. Nyt ootellaan toista 
äänestyskierrosta, ja sitten menemme tarkoituksella samaan paikkaan, samaan aikaan kuun-
telemaan vaalituloksia ja kommentteja siitä että miten suomessa seuraavat kuusi vuotta ele-
tään. 

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

selta että sää kirkastuu. Kun olimme nousseet El Palmarista ensimmäisen nousun, sää ei 
näyttänytkään tällä kertaa muuttumisen merkkejä. Aikaisemmilla retkillä sää oli aina ylhääl-
lä erilainen kun lähtöpaikalla El Palmarin laaksossa. Pahimman sateet koimme kun kuljim-
me 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. Tukkoisuutta 

nenässä ja hieman kuumetta. Saattaa olla että se johtuu 17. päivän retkestä, tai tarkemmin 
sanottuna säästä joka yllätti retkelle. On myös mahdollista että se tuli muuten vain. Asun-
nossa lämpötila on nyt 20,3 astetta, ja kun ilmassa on kosteutta mukana niin on hieman kal-
sean tuntuista. Täällä ei ole asunnoissa keskuslämmityksiä kuten suomessa, mutta siirrettä-
viä lämmittimiä on kaupoissa myynnissä. Niitä sitten käytetään kylmimpään aikaan, tarpeen 
mukaan. Ne joko yksistään lämmittää, 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 hyvät, te-
hokkaat, ja edulliset lääkkeet. Lisäksi monet lääkkeet joita suomessa saa vain reseptillä, on 
täällä vapaasti myynnissä. Yksi tehokas lääke nuhakuumeeseen (flunssaan) on MUCOVI-
TAL. 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. Ohjeen mu-
kaan suodatin tulee puhdistaa muutaman kuukauden välein, eli siitä pestään pintaan suodat-
tunut epäpuhtaus. Nyt oli toisen pesun aika. Pinnassa oli tuskin havaittavaa epäpuhtautta. 
Kun suodatinta esiteltiin lääkärimessuilla Helsingissä, oli siellä kuva purkista johon oli pes-
ty epäpuhtaudet jotka oli suodattunut Helsingin juomavedestä kuukauden aikana. Täällä ei 
4-5 kuukauden aikana ei tule niin paljoa epäpuhtautta, kun Helsingissä yhden kuukauden ai-
kana. Tästä voi päätellä että täällä käyttövesi (tulee pilvikosteudesta) on epäpuhtauksien 
määrässä mitattuna puhtaampaa 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. Tämmöi-
nen lusmuaminen on täällä yleistä. Otetaan paljon töitä vastaan, vaikka ei ole aikaa tehdä 



niitä. Aloitetaan yksi työ, ja kun tulee toinen työtarjous, niin otetaan se ja mennään aloitta-
maan se, ja jätetään vain kylmän rauhallisesti entinen 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 paine-
pesurilla puhdistaa allas sisäpuolelta, niin se ei tuntunut onnistuvan millään, vaikka siinä oli 
vierellä koko iskuryhmä vahvistettuna taloyhtiön "teknikolla". Tarvikkeista päätellen oli 
tarkoitus puhdistaa allas painepesurilla, jossa on vesisuuttimeen yhdistetty hiekkapuhallus-
laite. Hiekkaakin apu-poika kantoi sinne useita säkkejä. 

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

    Luulen että jos "apumiehiltä" olisi portit suljettu allasalueelle, kuten on muilta taloyhtiön 
asukkailta ollut jo viisi kuukautta, niin altaan puhdistus olisi sujunut paljon ripeämmin. Nyt 
kun remontti Reiskat ovat palanneet niin toivottavasti he saavat työrauhan ja joutilaat pysy-
vät pois työmaa-alueelta, niin ehkä päästään vielä ehkä tänä keväänä sinne uimaan ja aurin-
koa paistattelemaan. 

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

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 uimarannat 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 tihkusadetta, 
mutta sitten aurinko paisteli päivällä. Lämpötila oli parhaimmillaan 20-21 astetta. Ihan kiva 
tähän aikaan vuodesta. 

    Emme ole unohtaneet Kärppiä. Otteluita seurataan netinkautta ja tuloksista ollaan ajan-
tasalla. Entisenä Oululaisena olemme täysin rinnoin mukana jokaisessa Kärppäottelussa ja 
tietenkin toivomme että saamme keväällä täällä kuunnella myös finaaliotteluita joissa oma 
suosikki-joukkueemme on mukana. 

  
su. 29.1. Vaalivalvojaiset on pidetty. Jorman baarissa kuulivat ihmiset "livenä" vaalien edistymisestä. 

Jorma kuunteli "maailman radiosta" suomenlähetystä, ja minä kotona TV:stä Yle:n radiolä-
hetystä. Olimme järjestäneet meiltä baariin radiopuhelinyhteyden, jolla kerroin vaalien edis-
tymistä, 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. Yritimme monelta ka-
navalta, mutta suomen asiat ei tuntunut tänäänkään espanjalaisia kiinnostavan. Jalkapallo ja 
Saddam Husseinin oikeuden käynti ylittää täällä uutiskynnyksen. 

    Manner-espanjan sää on myös tapetilla. Andalusiassa oli ollut -16 astetta, ja se oli kylmin-
tä liki 30 vuoteen. Lapset olivat lumisotasilla ja nauttivat lumesta, mutta maantieliikenne oli 
kaaoksessa. 25 ihmistä oli saanut surmansa viikonlopun liikenneonnettomuuksissa. 

    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 uutisista 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 jois-
ta 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 jotenkin jossain 
kohdin lintsaamaan tai jotenkin säästämään. Uima-altaan pohjustuspinnoitteen kanssa on 
nyt töpeksitty oikein mallikkaasti. Altaan tyhjennyksen jälkeen pesemättömän altaan pin-
taan levitettiin jokin pohjustusaine, jota nyt sitten on painepesurilla pesty jo toista viikkoa 
pois. Täällä yritetään jos sattuisi työ kelpaamaan. Meidän onneksi ei kelvannut. Toivotta-
vasti se on eri firma jokia altaan lopullisen pinnoituksen tekee. 

    Suomalaisilla on kuitenkin työmoraali, joka ei salli tehdä huonoa työtä, jos sen työtä haki-
essaan ilmoittaa hallitsevansa. Itseäni henkilökohtaisesti hävettäisi oikein rankimman mu-
kaan, jos olisin tehnyt tuollaisen mokan ja joutuisin sitä pesemään päivätolkulla, 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 remonttimie-
hillä, 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 puutarhassa huutaa ja kaakattaa. Ai-
ka omituista että lintu influenssan aikana keskellä kaupunkia saa olla tuollainen lauma kuk-
koja ja kanoja. Jokin aikaa sitten listattiin maailman maat siihen järjestykseen, missä maassa 
on pienin korruptio. Suomi oli kärjessä siinä listassa, mutta eihän meillä olekaan kanoja 
keskellä kaupunkia. Belairin kukothan tietää kaikki jotka ovat Puerto de la Cruzissa käy-
neet. Jopa matkatoimistojen esitteetkin niistä mainitsee (lähistön hotellien häiritsevänä teki-
jänä kylläkin). 

    Kissa-nainen taas on muori joka ruokkii kaupungin kulkukissoja taloyhtiön uima-altaan 
uudella laatoituksella. Jossain kaupungin säännöissä lukee että kaupungissa on kulkukisso-
jen ja -koirien ruokkiminen kielletty. Täällä Belairissa henkilökunta elää omassa maailmas-
saan ja piupaut tuntuu välittävän mistään säännöistä. Jollain tavalla taloyhtiön teneriffalai-
nen henkilökunta ei tunnu arvostavan muiden maiden kansalaisia, vaan pitää heitä kuin toi-
sen luokan kansalaisina, vaikka itse ovat palkkalistalla 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. Laskuvarjolii-
telijät nauttiva päivästä, sillä niitä ilmestyi taivaalle aina vaan lisää. En tarkkaan tiedä mistä 
kukakin lähti liikkeelle, mutta Orotovan suunnasta ne taivaalle ilmestyi. Jalkapallokentän 
takana olevalle parkkipaikalle oli jo laskeutunut toista kymmentä liitelijää. Myös uimaran-
nat oli täynnä auringon palvojia. Aurinko ei ole paistanut näin hyvin moneen päivään, joten 
siitä on otettava ilo irti kaikilla mahdollisilla tavoilla. 

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

seen. Karnevaalit on vanhojen julisteiden mukaan vuoteen 1976 ollut nimellä Fiestas de In-
vierno. (talvijuhla) Vuodesta 1977 julisteissa on käytetty nimeä Carnaval.  

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

    Muutamana päivänä saatiin hieman esimakua desibeleistä joita tullaan kuulemaan karne-
vaalien aikana. Oli n. 10 henkilön ryhmä Charcon-aukion laidalla ja jokaisella oli rumpu tai 



rumpuja. Soittajilla oli jonkinlainen harjoitus menossa. Aluksi he rummuttivat 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 korva-
tulppia valmiiksi. 

    Muuten ei karnevaalien lähestyminen vielä kovin katukuvassa näy. Jotain myyntikojuja ja 
pari rekan perävaunua on ilmestynyt aallonmurtajan viereiselle parkkipaikalle. Rekan perä-
vaunuissa on myös luukut joten sekin on varmaan vaunu josta jotain tullaan myymään. 

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

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 aivan hetken aikaa. 
Loppupäivän taivas oli kuitenkin pilvinen, joten aurinko ei enään tälle päivälle näyttäyty-
nyt.. 

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

torille. Siellä on kauppias joka myy mustetta tulostimiin sellaisissa tankkauspaketeissa. 
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 Suo-
messakin.  

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

    Parin tunnin kierroksen teimme rannalle. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta. Kolmen 
paikkeilla palasimme ja silloin alkoi jo taivas vetäytyä pilveen, ja lämpötila laski heti muu-
taman asteen. Nyt olemme asettuneet kuuntelemaan netin kautta Kärppä peliä. 

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

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-altaalla oli 
joku suuri vesipallo turnaus. TV kameroita oli ainakin 5 ja selostajaa ja toimitsijoita suuria 
määriä. Sponsoreiden kylttejä. ym. ym. Joukkueet saapuivat juuri altaalle, kun olimme kul-
kemassa paikan kohdalla. Pysähdyimme hetkeksi seuraamaan ottelun alkua, sillä oli ensim-
mäinen kerta kun seurasin vesipalloa "livenä". Toisen joukkueen "kylpytakkien selässä luki 
'ATL Barceloneta' ja toisen 'CN Sabadell'. Nyt kirjoitellessa päiväkirjaa, tulee samainen ot-
telu TV:stä livenä. Kyseessä on luultavasti jokin suurempi turnaus. 

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

    Muutama päivä sitten uutiset hehkutti kun Madridin lentokentän uusi matkustajaterminaali 
otettiin käyttöön. Sitä kehuttiin Euroopan uudenaikaisimmaksi. Nyt parhaillaan uutiset ker-
toi että on jotain ongelmia uuden rakennuksen jossain toiminnassa. Olen useasti kuullut että 
Helsinki-Vantaan lentokentän matkustajaterminaali on valittu parhaimmaksi toiminnoiltaan 
ja "business" matkustajien mielipidekyselyissä. Jään mielenkiinnolla seuraamaan, miten Eu-
roopan "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. Kerran-
kin 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 särkynyt, lentolii-
kenne oli ollut vaikeuksissa, ja talojen seinistä oli irtoillut joitakin seinälevyjä. Jopa Ameri-
casissa on ollut huonoja säitä, joka muuten on varmempi aurinkopaikka kun tämä Puerto. 

    Puerto de la Cruz on vihdoinkin julkistanut  Karnevaalien ohjelman. Olen laittanut sen 
'Ajankohtaista' valikkoon sellaisia lomailijoita varten jotka mahdollisesti viettävät täällä lo-
maansa 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 sääennustus 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 laatan laitto on vienyt ai-
kaa "vain" 5 kuukautta. 

   
pe. 10.2.  Sää on todella suosinut Puertossa lomailevia ja asuvia. Nyt ollaan saatu paistatella ihan mu-

kavassa säässä, jo useampia päiviä. Säätiedotukset ovat lupailleet vähän huonompia ilmoja, 
mutta meidän onneksi lupaukset ei ole pitäneet kovin hyvin paikkaansa. Muutama pieni sa-
depisara tuli eilen, mutta muuten täällä oli oikein hyvät ilmat. Kävelyretki piti tehdä tuuli-
selle alueelle, sen verran kuumasti aurinko paistoi.  

    Olympia huumaa ollaan yritetty kasvattaa, mutta kun tietää, että suomalaiset kilpailee la-
jeissa, joissa espanjalla ei välttämättä ole edustajia, niin ne lajit saattaa jäädä täällä näkemät-
tä. 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 näkyviin. Onneksi meillä näkyy EuroSport, 
joten kisalähetysten seuranta tulee varmaan olemaan em. kanavan varassa.  

    Karnevaalien lähestyminen alkaa jo näkymään. Karnevaalien katuvalaistukset alkaa olla 
valmiina. Europa Plazalle ollaan rakentamassa suurta esiintymislavaa. Ensimmäinen karne-
vaaliohjelmassa mainittu ohjelma on 13. päivä. Siitä sitten show jatkuu aina 5.3. saakka. 

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

jon sitä tuolla kaupungin öisillä kaduilla virtasi. Nyt kuitenkin kahdeksan paikkeilla pilvet 
hieman rakoilee, ja taivaskin näyttäytyy. Tämän päivän ennusteeseen luvattiin pohjoispuo-
lelle hieman sateita, ja etelään pilvistä, mutta ei sateita. 

    Retki Teidelle tehtiin vaihtelevassa säässä. Alkumatka Puertosta El Tanquen Camel Cen-
teriin saatiin tehdä auringon paisteessa. Santiago del Teidessä pidimme kahvitauon ja sieltä 
suuntasimme ylös vuorelle. Kohta lähtömme jälkeen alkoi satamaan oikein kunnolla. Kun 
pääsimme ylös vuorella oli sade jo lakannut. Hissi oli suljettu, kuten on ollut koko ajan kun 
vuorella on ollut lunta. Lähdettyämme paluumatkalle Puertoon, alkoi satamaan lunta. Läm-
pötila oli ylhäällä alimmillaan +2 astetta. Nyt on Puertossa 16 astetta, joten Afrikasta puhal-
tanut "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 näyte-
tään kovasti pariluistelua, mutta siinä ei taida olla suomalaisia. Täytyy tunnustaa että on jää-
nyt suomen kisajoukkueen kokoonpanon lukematta netistä. Hyppylajit, Alppilajit, Lumilau-
tailu, Kumparelasku ja Jääkiekko on niitä lajeja joita etupäässä 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. Mäkiki-
san alussa päätimme että käymme kiireesti syömässä Jormalla, ja tulemme katsomaan kisan 



loppuosaa, koska suomalaiset hyppäävät loppupäässä. Kun olimme syönee, niin kiirehdim-
me kotiin katsomaan suomalaisten hyppyjä. Kun pääsimme hissiin ja painoimme oman ker-
roksemme nappia, niin siihen nytkähti Otiksen hissi.  Mikään ei toiminut. Valot siellä on-
neksi 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 viereen ra-

kennetulla esiintymislavalla oli Karnevaalien ensimmäinen tapahtuma. Aluksi pidettiin parit 
pakolliset puheet. Ensimmäisen piti mieshenkilö, jonka nimestä en saanut selvää, mutta 
kansa hurrasi ja huuteli Guapo! Guapo! Varmaankin oli joku paikallinen julkkis. Toisen pu-
heen 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 naa-
mioihin pukeutuneet nuoret esiintyivät. En tiennyt oikeasti mistä tulkinnassa oli kyse, mutta 
katsomassa olin. 

    Seuraavan oli Karnevaalien kandidaattien esittely, ja heille arvottiin numerot. Ensin laval-
la saapuivat lapset, joiden ikä oli jotain 8-10 vuoden paikkeilla. Sitten esiteltiin ehdokkaat 
joiden ikä jonkin verran alla 20. Lopuksi lavalle saapuivat kaikki kandidaatit yhdessä. Ti-
lanne 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 paukutella 
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 maksulli-
siin paikkoihin, esim. merivesialtaille, ja Teiden hissiin pääsee edullisemmin. 

    Korttiin vaaditaan kaikenlaisia papereita, ja niistä kertyy aikamoinen pino. Paperimme 
olivat kunnossa, mutta sitten törmäsimme tietoliikenne ongelmaan. Kun paperit 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 toimistoon, mutta sama tilanne. Meitä pyydettiin 
tulemaan huomenna uudelleen, mutta takuuta siitä että koneet huomenna pelaa ei saatu. 
Täällä aina vaaditaan kopio lähes jokaisesta paperista. Huomasin ulkomaalaistoimistossa, 
miten paljon suuria paperinippuja 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 
valokopio maksaa 10 senttiä, ja passikuvia korttiin sai 4 eurolla 10 kpl.  

    Huomenna palaamme uudelleen Santa Cruziin katsomaan jos koneet olisi saatu toimi-
maan. Aikaa ei ole varattuna, mutta toivotaan että pääsemme sisälle koko virastoon.  

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

vahti muisti meidät ja päästi sisälle. Kaikkien onneksi tietokoneet oli saatu toimimaan eilen 
ja meidän lappumme oli valmiina odottamassa noutajaa. Parin allekirjoituksen jälkeen 
saimme tarvittavat paperit ja palasimme Puertoon. Paluumatkalla kiersimme autoliikkeen 
kautta näyttämässä auton mykistynyttä radiota. Omituista on täällä se, että auton myyjän pi-
tää olla sanomassa kuuluuko radion vaihto takuuseen vai ei. Nyt ei myyjä ollut paikalla, jo-
ten pitää mennä perjantaina liikkeeseen uudelleen kysymään asiaa. Jos vaihto kuuluu takuu-
seen, 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 valmis. Poliisi-
laitokselta 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 radio ta-
kuuseen vai ei, ja se on taas uusi juttu. 

    Tänään näimme ensimmäisen kerran talviaikana kun säätiedotus lupasi auringonpaistetta 
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 paik-

kaansa. 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 kovasti. 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 viik-
koon, joten en henkilökohtaisesti tiedä mikä on tämän hetken tilanne.  

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

hosi jopa 23 asteeseen. Nyt illalla kun seuraamme jääkiekko-ottelua on pilvetön tähtitaivas. 
Saattaa olla, että huomenna on taas aurinkoinen päivän. Pitää ottaa kuitenkin huomioon että 
täällä säät saattaa muuttua täysin parissa tunnissa. 

    Olympia-jääkiekon Suomi - Kanada ottelun seuraamisessa oltiin kahden ensimmäisen 
erän ajan Ylesat radiokanavan varassa. Eurosport näyttää Italian peliä, ja paikalliset TV ka-
navat ei ole näyttänyt kisoista muuta, kun avajaiset. Viimeistä erää pääsimme seuraamaan 
Eurosport kanavan kautta.  

    Karnevaalien Murgas (pilkkalauluja) on laulettu Europa Plazalla aidatulla alueella jo muu-
tamia päiviä. Olemme seuranneet niitä jonkin verran TV lähetyksen välityksellä. 

    Tänään on karnevaaliohjelmassa ollut Lapsikuningattaren valinta. Tällä viikolla on viralli-
sessa ohjelmassa vain to. 23.2. Karnevaalikuningattaren valinta ja sitten la. 25.2. on Ava-
jaiskulkueen vuoro. 

    Pikkuhiljaa alkaa katukuvassa näkymään juhlan tulo. Päivittäin tulee lisää kaikenlaisia 
myyntikojua. Kaikkea, vaatteista pikkupurtavaan on saatavilla noista kojuista. Myös erilai-
sia 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 näy-
tä siltä että sää olisi lähiaikana muuttumassa. Tänään on myös opiskelupäivä, joten minulle 
sopii hyvin tämmöinen ilma. Lomailijoille kyllä soisi parempia ilmoja, mutta kun niihin ei 
pysty vaikuttamaan. Kello on käynyt noin tunnin edellisestä, ja jo on aurinko tullut näky-
viin. Paistetta ei kuitenkaan tullut sen enempää. 

    Tänään uima-altaan pinta alkoi saamaan sinistä väriä. Nyt alkaa hiljalleen valkenee re-
montti juttu. Aikaisemmasta pinnoitteesta päätellen allas oli varmaan tarkoitus laatottaa, tai 
ainakin luulen remonttimiesten niin kuvitelleen. Asioista jos ei tarkkaan sovita, niin täm-
möinen on mahdollista. Kun pyydetään urakkatarjousta, niin kyllä tarjouspyynnössä 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 tie-

dä. 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 vil-
poinen, 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. Pilkkalau-
lukilpailut 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 "valoletkuja" katujen ylä-
puolelle. 

    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 naapurimme 
taitava ompelija loihtii siitä minulle juhlapaidan. Olen hankkinut myös paitaan sopivan pää-
hineen. Nämä me sitten yritämme saada valmiiksi lauantaihin mennessä. Lauantain aikatau-
lu 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 "pe-

lipaikoille" katsastamaan juhlavalaistusta. 
   
pe. 24.2.  Tänään TVE 2 kanava innostui näyttämään Torinon talvi-kisoista lähetystä. Kyseessä oli 

naisten pujottelu. Hetken hämmästeltyäni moista, niin jo oli kohta kuvassa Espanjan nuo-
rempi 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 vaikeaa olla talviurheilulajien innokas 
penkki-urheilija, suoraan sanottuna mahdottomuus. 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. Työmaa 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 Saunalahteen huomautuksen, 
mutta mitään ei tapahdu. Ensimmäisen ilmoituksen laitoin kun laskuni saapui tänne. Auto-
maatti 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 tun-

tia. Samalla tietenkin seurasimme Suomen ja Venäjän jääkiekko-ottelua. Aamulla heräsim-
me 6.30 ja aloitimme laskiaispullien koristelun. Vaikka oli lauantai niin uima-altaan maalaa-
jat kävi myös aikaisin aamulla työmaalla. Se ihmetytti hieman, tai oikeesti 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 saatavilla kaiken-
laista tuotetta. Jopa hernekeittoa oli myynnissä. Yritimme ottaa iltapäivätorkut, 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. Karnevaalitanssit alkaa 
Charcolla 22.00 

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

Kuljetus vaunujen rakentelut oli vielä silloin käynnissä. Tanssiryhmät harjoitteli omia tans-
sejaan. Soittajat paukuttelivat rumpujaan. Katselimme hetken harjoituksia, ja lähdimme et-
simään kadun vierestä vapaata paikkaa, josta pääsisi ottamaan kulkueesta kuvia. Jalkakäytä-
vät oli niin hyvin kansoitettu, että kun löysimme kuvien ottoon sopivan paikan, niin ankku-
roimme itsemme siihen. Olimme aivan lähellä lähtöpaikkaa. Kulkueen edessä kulkeva polii-
siauto oli n. 20 metrin päässä lähtövalmiina.  

    Kulkueen lähdettyä liikkeelle n. 20:15 se eteni alussa hyvää vauhtia. Paria pientä pysäh-
dystä lukuun ottamatta se kulki ohitsemme sujuvalla vauhdilla. Kun viimeinen ryhmä sivutti 
paikkamme n. 21:10, niin lähdimme välittömästi pyrkimään Avda Generalissimolle etsi-
mään seuraavaa kuvauspaikkaa. Löysimme paikan Generalissimon alkupäästä, mutta jou-
duimme olemaan sen verran kaukana kulkueesta että kameran salamavalon teho ei riittänyt 
ihmisiin jotka kulkivat kadun toista reunaa. Seurattuamme 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 meil-
le riitti kun kello oli kolme. Belairista katsottuna Charcon aukio sijaitsee sen verran kauka-
na, että desibelit jolla musiikkia soitettiin ei kuulu meille. Karnevaalitansseja on tästä eteen-
päin joka yö, aina 5.3. saakka 

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

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 muu-
taman minuutin kuluttu ja kohta ihmiset kiirehtivät kaduilla, ennen kun seuraava sadekuuro 
yllättää. Täällä sadekuurot on sellaisia että muutaman minuutin sataa kaatamalla, ja sitten on 
rauhallista, ja taas kohta sataa jne... Toisen kerran heräsimme pari tuntia myöhemmin sa-
maan ilmiöön. Hetken aikaa katseltuani katosi kaupungista sähköt. Ensin kaupunki pimeni 
kokonaan, ja sitten alkoi hotelleihin syttymään varavalojärjestelmät. Ensimmäisenä valaistui 
El Tope. Myös meille Belairiin tuli valot. Oli kiva näköistä katsella, kun pimeisiin hotellei-
hin alkoi syttymään valoja. 

    Nyt aamulla tuulee edelleen voimakkaasti. Sade on toistaiseksi lakannut ja pilvipeite ra-
koilee. Säätiedotus oli jollain kanavalla luvannut tällaista myrskyä ja se kuulemma kestää 
muutaman päivän. Tiedä häntä. Nyt kyllä sen kanavan ennuste on osunut "nappiin". Sala-
mointi 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) reitillä, 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. 

 
 

Maaliskuu 2006 

 
ke. 1.3. Kävimme katsomassa Sardiinin hautajaiset. Kulkueen reitti meni Belairin vierestä, joten 

pystyimme seuraamaan sitä omasta pihasta. Kulkueessa kuljetettiin n. 10 metristä Sardiinia, 
ja perässä joukko surevaa saattoväkeä. Saattoväki oli pukeutunut mustiin. Kulkueen ohitet-
tua Belair siirryimme katsomaan varsinaista hautaustapahtumaa rantaa (kalasatamaan) Sa-
tama alue oli viimeistä paikkaa myöten täysi, joten jouduimme seuraamaan tapahtumaa nel-
jännestä rivistä. Kuvien otto piti suorittaa siten, että kädet suoriksi ylös, ja näyttö käännetty-
nä alas päin. Kun kala oli saatu paikalleen ja siihen tarvittavat laitteet, tuli mies soihdun 
kanssa ja sytytti laitteen tuleen. Kalan sisällä oli jotain ilotulitteita, ja niitä sitten lenteli tai-
vaalla polttotapahtuman aikana. 



    Itse tapahtuma vei vain 15-20 minuuttia, ja lopuksi oli ilotulitus. Tapahtumasta on muu-
tama 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 naisiksi. Kisa 
tapahtui Charcon ympäristössä, ja kilpailijoille oli vapaa kaljatarjoilu, joten kisakunto ja 
rohkeus oli myös sen mukainen. Osallistujat olivat nähneet kovasti vaivaa pukujensa val-
mistamisessa, joten siellä oli todella hyviä kehitelmiä. Kilpailureitti oli noin puolen kilomet-
rin mittainen, joka heidän piti selvittää maaliin saakka. Vaatetukset oli joillakin todella hy-
viä, mutta monelle useamman kaljan jälkeen korkokengillä 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 ku-
vista. 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 päivästä. Au-
ringon 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 kuvat ennen kun al-
kaa 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 lop-
puosa joka ei ollut vielä päässyt edes liikkeelle ylettyi monen sadan metrin päähän. 

    Kun pääsin kotiparvekkeelle, oli lähdöstä kulunut liki kaksi tuntia. Pystyn näkemään par-
vekkeeltani Avda. Generalísimon ja Calle Zamoran risteyksen. Kulkueen lopun lähestyessä 
risteystä alkoi hieman satelee vettä. Osa kulkueen ryhmistä oli varautunut 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 pakettiau-
to jossa kaksi painepesuria sekä lopuksi roska-auto, joka tyhjensi roskalaatikot. Täällä osa-
taan juhlien järjestäminen ja jälkien siivoaminen niin hyvin että suomalaiset juhlien järjestä-
jät tuskin koskaan pääsevät samaan tehokkuuteen. 

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

Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, joten päätimme lähteä merivesialtaille viettämään 
päivää. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun olimme merivesialtailla täällä olon aikana. Kun 
palasimme n. 6 tunnin kuluttua, oli altaassa hämmästykseksemme 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 neljät-

tä päivää. Olemme olleet merivesialtailla paistattelemassa, ja alkaa pikkuhiljaa nahka vaih-
tamaan väriä. 

    Meidän uima-allasta on puhdisteltu pari päivää. Allas on täynnä vettä. Sitä on imuroitu 
jotta lähtisi loputkin roskat pohjasta. Istumapenkit on maalattu. Parit tikapuurappuset on vie-
lä altaan reunalla, mutta eiköhän nekin kohta asenneta paikoilleen. 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 astetta, ja taivas pilvetön. 
Noin kuukautta aikaisemmin lämpötila oli 4 astetta, joten kesää 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 sellai-
sella 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. Laattalaatikoiden pah-
vit, entinen altaan pinnoite joka poltettiin pois, remonttimiesten käyttämät muoviset juoma-
vesipullot, tyhjät sementtisäkit, ja kaikki muu jäte on vain heitetty uuden noin puolimetrisen 
valkoisen kivireunuksen yli ja jätetty siihen. Aika näyttää miten ne maatuu tai alkaa kom-
postoitumaan, tai viedäänkö ne mahdollisesti pois. Tällä hetkellä reunuksen tausta muistut-
taa kaatopaikkaa. 

    Kun menin katselemaan roskia jotka on heitetty aidan toiselle puolelle tuli puutarhuri ja 
sanoi: proxima semana esta final. "Ensi viikolla on valmis". Luulen hänen tarkoittaneen 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 jonkinlainen makuualusta, jotta ei 
tarvitse loikoilla kovalla laatta alustalla. 

    Nyt on myös laitettu näkyville ohjeet altaan käytöstä. Yksi pykälä kieltää päästämästä 
eläimiä uima-altaalle, niin jopahan yksi kanarioso jota ei säännöt tunnu koskevan, 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 muutama-
na päivänä, joten oli aika pitää pieni juhla naapureiden kanssa. Kävimme hakemassa kau-
pasta 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 kunnol-
la. Otimme käyttöön ilmalla täytettävät uimapatjat, jotta olisi mukavampi paistatella 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 korttipeliä, mutta se 
pelattiin nappuloilla. Ilmat on todella suosinee Puertossa olijoita. Tänäänkin lämpötila ko-
hosi aurinkoisilla paikoilla yli 30 asteen. 

    Nyt on alkamassa jonkinlainen tapahtumaviikko, Mueca. Emme tiedä tarkkaan millaisia 
esityksiä tulemme näkemään, mutta monille kaduille on pystytetty esiintymislavoja, ja ko-
rokkeita. 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, mut-
ta me kuitenkin jännäämme omiemme puolesta. 



    Olen lupautunut tutkimaan mahdollista Teneriffan Suomi-kerhon kotisivujen päivitystä. 
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 tul-
leet 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 lukijaltani 
siihen selvityksen, joten Leenalle jälleen kiitos. 

    Tänään jouduin kiinnittämään auton rekisterikilven uudelleen. Se on tuolla parkkipaikoilla 
saanut sen verran osumia, että oli tippumaisillaan. Pääsin myös paikanpäällä vierestä seu-
raamaan miten paikallinen pappa parkkeeraa autonsa jalkakäytävän reunassa olevaan "tas-
kuun". Peruutetaan ensin taskuun sen verran että takarengas osuu jalkakäytävän reunaan. 
Eturenkaat käännetään reunaan suuntaan, ja sitten otetaan eteenpäin niin paljon että törmä-
tään edellä olevaan autoon, ja sitten taas taaksepäin saman verran. Tämä kun oli toistettu pa-
ri kertaa, niin auto on parkkeerattu ja edellä olevan auton puskuri on painunut läjään. Ovet 
vain lukkoon ja kaikessa rauhassa pois vilkaisematta edes edessä olevaan autoon tulleita 
vaurioita.  

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

  
la. 18.3.  Lauantaisin on Puertossa kirppis. Lastasimme autoon sellaista käyttökuntoista tavaraa, jotka 

voisi mennä kirppikselle myymään. Entiseltä omistajalta on jäänyt komeroihin sellaista asti-
aa, kippoa ja kuppoa, joita emme ole koskaan käytä. Olimme tuoneet tullessamme suomesta 
tutut keittiötarvikkeet. Naapuri oli myös kerännyt komeroistaan tarpeetonta, mutta käyttö-
kuntoista 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 baaris-
sa, että tietäisikö hän ketään joka tulisi ottaman valokuvia heidän vihkiäisiin. 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 seremoniaa omille paikoilleen. Vihkitilai-
suus meni lyhyen kaavan mukaan, ja oli pienimuotoinen. Paikalla oli vihkipari, heidän pieni 
poikansa, sulhasen äiti sekä minä ja Paulan. Vihkiäisiin tarvitaan aina kaksi todistajaa, joten 
Paula pääsi toiseksi todistajaksi sulhasen äidin kanssa, ja minä otin kuvia. Tilaisuus kesti 
puolisen tuntia, jonka jälkeen sitten siirryimme läheiseen puistoon ottamaan hieman lisää 
kuvia ja nauttimaan samppanjaa tuoreen hääparin kanssa. Olen polttanut omaan kameraani 
ottamat kuvat CD levylle, ja käyn huomenna viemässä ne heidän hotelliinsa. Hieno ja mie-
lenkiintoinen päivä. 

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

laaksossa viljelystiloilla työskenneltiin kovasti, ja osa pengeralueista näytti olevan jo val-
miina. Tienvarrella erilaiset kukat olivat kovasti kukkimassa. Keltainen oli pääväri, mutta 
myös lila ja punainen näyttäytyi. Paljon sellaisia joita emme viime keväänä huhtikuussa 
nähneet, mutta on myös sellaisia joita silloin oli kukkimassa.  

    Palasin Teiden kautta. Teiden huippu etelänpuolelta, ja Pico Viejo alkaa olemaan lumet-
tomia, mutta itäpuolella, jossa kulkee polku ylös on vielä luminen. Tarkoittaa sitä että lappu 
on vielä paikoillaan joka kertoo retkipolkujen ylhäällä olevan edelleen suljettuna. Lähtöpai-
kalta 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. Huomenna on 
sitten Mascan vuoro. Käymme katselemassa miten kevät etenee, ja kesä tulee barrancossa. 

    Torstaina pitäisi meidän oleskeluluvat olla noudettavissa poliisilaitokselta. Sen jälkeen 
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. Laiva-

lippumme 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 alueel-
le. Nyt kuitenkin oli käynyt niin että sinne oli jostain tullut kissa. Linnut jotka siellä viime-
kesänä juoksenteli pitkin rotkoa, oli nyt tyystin kadonneet. Liekkö kissan aikaan saannoksia. 
Myös barrancossa on kevään kasvukausi päässyt vauhtiin. Kukkivia kasveja oli runsaasti ja 
ne loistivat kaikissa mahdollisissa väreissä. 

   Edellisen kerran olin käynyt Mascan rannassa marraskuussa. Silloin siellä oli sellainen 
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 hajoitta-
nut.  

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

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

    Neljättä viikkoa jatkuva aurinkoinen sää on innostanut lomailijat poluille. Kyllä kovasti 
ihmettelimme, kun pari kahden hengen retkiporukkaa oli Anagan majakalla nousemassa 
Mta.Tafadan suuntaan liki 30 asteen paisteessa varusteina ainoastaan yksi pienen pieni rep-
pu, johan mahtuu korkeintaan 1 tai 2 ½-litran vesipulloa. 5-6 tuntia puolella litralla 30 as-
teen 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 viikonloppulomaa. 
Alkuillasta kävimme syömässä Adejessa. Kuuden hengen ruokailu viineineen ja juomineen 
hieman yli 50 euroa. Se oli tosi edullinen. Ruokailun jälkeen palasimme Americasiin, ja kat-
sastelemaan Americasin yöelämää. Kun palasimme hotellille, 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 kuiten-
kin niin lähellä horisonttia, että pohjantähden paikallistaminen ei onnistu. 

    Seuraavana aamuna kävimme Columbus hotelli alakerrassa aamupalalla eräässä kahvilas-
sa. Tarjoilija oli sen näköinen, että ei vois vähempää kiinnostaa. Hän nojasi baaritiskiin va-
semmalla kyynärpäällään, kämmen poskea vasten, sekä kirjoitti oikealla kädellä meidän ti-
lausta. Kahvit ja sämpylät kuitenkin saimme, mutta palvelu oli kehnoista kehnointa.   

    Luovutimme huoneet puolelta päivin, ja menimme rannalle paistattelemaan päivää, ja seu-
raamaan vilkasta turistiliikennettä ranta bulevardilla. Iltapäivällä 15 jälkeen lähdimme pa-
luumatkalle ja poikkesimme Santa Ursulassa syömässä paikallisten suosimassa ruokapai-
kassa. 



    Puertolaisena havaitsimme saman minkä niin monet Sonera Plazan kävijät. Americas 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 eläkevuoteni Tene-
riffalla. Asettuminen asumaan on sujunut alku kangertelujen jälkeen hyvin. Byrokratian 
koukeroihin tottuminen vei oman aikansa, mutta nyt alkaa kaikki olla ojennuksessa niin hy-
vin, että luulen tästä tulevan meidän paikkamme. 

    Tänään saimme tarjeta de residencia kortit. Niiden noutaminen oli mielenkiintoinen ko-
kemus. Ensin jonotimme 10-15 min, että saimme jonotusnumerot. Sen jälkeen jonotimme 
numeron kanssa. Virkailija huusi tietokoneen takaa aina numeron ja sitten mentiin sen mu-
kaisesti tiskille. Jos on turisteille outo ja sekava järjestelmä, niin sitä se oli myös paikallisil-
le. Lähes kaikki asiakkaat pyöri ympäri aulaa ja kiersi tiskiltä tiskille. Kukaan ei tuntunut 
tietävän mihin pitäisi mennä. Reilun puolen tunnin jonotuksen jälkeen oli meidän vuoro hoi-
taa asiamme. Se tapahtui osaltamme joutuisasti, sillä me vain noudimme kortit jotka oli 
valmiina. Taas on yksi asia täällä saatu ojennukseen. Nyt on vuorossa laivamatkan tilaami-
nen mantereelle, ja takaisin. 

    Laivamatka on nyt tilattu. Lähdemme Suomeen toukokuun 16 pv. ja palaamme takaisin 
syyskuun 12. pv. Ensi talvena retkijutut tulee jatkumaan, mutta pyrimme lisäämään retkitar-
jontaan uusia reittejä. 

    Kun on vuosi kulunut eläkkeelle jäännistä se tietää myös sitä että kohta tulee jälleen yksi 
vuosi lisää "mittariini". Tätä tapahtumaa me hieman juhlistamme täällä viikonloppuna par-
haiden ystäviemme kanssa tilaisuuteen sopivalla tavalla. 
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ma. 3.4. Eilen illalla juhlimme 56. merkkipäivääni ystäviemme kanssa. Naapurimme tulivat illalla 

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 joi-
den 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 kyselemässä 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 auto-
liikkeestä tai jostain tarvikeliikkeestä. En ole vielä sattunut törmäämään Puertossa yhteen-
kään autotarvikkeisiin erikoistuneeseen liikkeeseen. Minun pitäisi aloittaa valmistautuminen 
kesän automatkaa varten, mutta kun en tiedä mistä löytäisin tarvikeliikkeen. Paikallinen 
TV6 kanava lähettää moottoriurheilua silloin tällöin, ja  mainostauolla tulee monien tarvike-
liikkeiden mainoksia, ja nettisivuosoitteita. Kun sitten menen niille sivuille, niin sieltä ei 
löydy mitään. 

    Löysin netistä hyvän sivuston http://www.eurocampings.net/fi/ joka kertoo leiripaikoista 
koko Euroopassa. Samainen liike myy CD levyllä sivustoansa, mutta sen voi ostaa vain ne-
tistä, ja silloinkin pitää olla Mastercard luottokortti, joten se vaihtoehto on pois suljettu. Sa-
mainen 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 yö-
paikka, jne...  

  



ti. 4.4.  Tänään heräsimme pilviseen aamuun. Lämpötila klo. 8:45 on 18,2 astetta. Ilmassa on sel-
laista loman lopettamisen meininkiä. Huomenna on päivä jolloin naapurimme lähtevät suo-
meen kesän viettoon. He vievät mukanaan koiran, on nimeltään Riki, ja on rodultaan Mini 
Doberman. Rikillä on oma passi ja siihen on merkitty kaikki rokotukset, ja se on myös va-
rustettu valokuvalla. Korkeutta sillä on n. 20 senttiä, mutta se kasvaa siitä vielä jotain viiti-
sen senttiä. Suomessa tämän rotuisia koiria ei vielä ole yhtään.  

    Tänään tyhjensimme heidän nykyistä asuntoaan. Ensi syksynä tulevat eri asuntoon, 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 kun-
totarkastuksia, tai kertoa tulevista remonteista ostajille, joten ne tulee sitten aikanaan yllä-
tyksinä. 

    Taloyhtiön uusien hissien ongelmat jatkuu. Otiksen hissi jätti äsken naapurimme jo kol-
mannen 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 paineltiin vartti, ennen kun tuli talk-
kari, ja päästi meidät ulos. Taloyhtiöön on viime vuonna laitettu uudet hissit, ja ne on reis-
taillut uudesta saakka. 

   
ke. 5.4.  Matkatoimistojen talvi lähenee loppuaan. Viimeisimmät talviesitteen matkat ovat käsillä. 

Kesämatkoja on yhdellä matkatoimistolla Teneriffalle tulevana kesänä. Aamuinen autoilu-
kierros näytti että Teidellä on vielä lunta runsaasti. Sitä saatiin viime viikolla lisää, ja se tie-
tää sen, että Teiden retket ei ole mahdollisia tämän talvilomakauden aikana. Jos, ja kun lu-
met vastaisuudessakin tulee ja menee samaisella aikataululla, niin on Teiden retket ohjel-
mistossa ainoastaan syyskauden ajan. 

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

meen. Me veimme heistä kaksi Los Rodeoksen lentokentälle. Samalla kävimme ostamassa 
itsellemme teltan. Kun me lähdemme 16.5. kesänviettoon suomeen, niin me menemme au-
tolla, ja majoitumme matkan aikana leirialueilla. Teltta on varalla jo emme satu saamaan 
mitään mökkiä. Matkareittimme on vielä mietinnässä, mutta sen verran olemme suunnitel-
leet että menemme Espanjan itärannikkoa. ja vietämme kaksi yötä Espanjan puolen leirialu-
eilla, 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 jokai-
selle käärittiin kankaasta. Kankaan sisään käärittiin pehmike. Kun päähine on oikein päässä, 
niin pehmike jää niskan puolelle, johon nostovaiheessa tulee patsaan paino. Kantajat on pat-
saan alla vierivieressä, joten askeleen pituus ei ole suuri kun sitä kuljetaan. Jos muista vuo-
den 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 jon-
kinlainen kokoontumistapahtuma. Nämä tämänpäiväiset pyörät oli paljon suurempia ja eri-
laisia, joita ole nähnyt täällä vuoden aikana. Mukana oli myös kaksi tai kolme sellaista kol-
mipyöräistä, ja pari sivuvaunupyörää. Oli se vaikuttavan näköinen "karavaani" 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 tungokseen 
saakka. Kun ihmiset tuli ulos ovesta oli heillä pieni palmun oksa kädessään. Oksia luulta-
vasti jaettiin siellä takahuoneessa, olihan eilen Palmusunnuntai. Koululaisilla 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. Tä-
mä on meille ensimmäinen Pääsiäinen täällä, joten emme tiedä miten suuri juhla se paikalli-
sille on, mutta esivalmisteluista päätellen todella suuri ja tärkeä tapahtuma.  

    Kävimme iltapäivällä kaupungilla kuulostelemassa tulevan viikon tapahtumia. Kirkon 
oveen oli laitettu ohjelmalista Pääsiäisen 2006 tapahtumista. Tiistaina on seuraava tapahtu-
ma. 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 viimeisteltiin. Pääsiäiskuvia laitan Tapahtu-
mia 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 pal-
jon useammalle autolle. Busseja ei näkynyt, ja turisteja oli paljon vähemmän kun normaalis-
ti. 

    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 hiljaisem-
pi. En ole vuoden aikana kertaakaan nähnyt kylää niin hiljaisena. 

    Tänään pieni kevätmyrsky riepottelee Puerto de la Cruzia. Tuulee ja sataa aika voimak-
kaasti. Ikkunat heiluu ajoittain "lähes" samaan malliin kun syksyllä trooppisen myrskyn ai-
kaan. Tänään pitäisi olla jälleen pääsiäiskulkue, mutta jos sade jatkuu samaan 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. Lä-
hes kaikki ulkoilmaravintolat olivat sulkeneet ovensa. Päätimme mennä Marioon syömään 
pizzaa. Kun pääsimme Charcolle oli se niin aution ja tyhjän näköinen, ettei ole ennen nähty. 
Siellä oli suuret päivävarjot lennelleet nurin ja tuuli oli niitä riepotellut pitkin ja poikin. Kai-
kenlaista roskaa oli ollut ilmassa, joten ravintolat oli sulkeneet ulkoalueensa ja tyhjentäneet 
kaikki piha-alueet. Kun menimme Marioon sisälle, 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 iltatapahtumaa, 
koska esitteessä puhuttiin jotain kynttiläkulkueesta, mutta ei siellä mitään sen näköistä ollut. 
Liekö luettu esite väärin, tai sitten se oli yksinkertaisesti peruttu myrskyn 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 merkittynä 
(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 Dolorosa kulkue al-
kaisi jo klo. 11.00 Ohjelmamuutoksia on tehty siihen malliin että, menemme nyt aamupäi-
vällä 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 "sauna-
mestari" muistanut laittaa saunaa lämpenemään. Kun on paljon pyhäpäiviä, ja tärkeitä ta-
pahtumia, 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 pääsen saunaan suomessa. 

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

pumista seurasimme pienempää kulkuetta. Emme tiedä mikä kulkue se oli, koska sateet ja 
myrsky sekoitti hieman kulkueiden aikatauluja, ja aiheutti jopa peruuntumisia. 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 ot-
taminen onnistuisi jossain muualla paremmin. Kulkueen lähdettyä liikkeelle liittyi siihen 
patsaita kirkon sisältä, ja pihalla jo valmiiksi olleet edellisen kulkueen patsaat. Kulkue pats-
aineen venyi useamman sadan metrin mittaiseksi. 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 mahdo-
tonta. Kaikki kadunvierustat kulkuereitin varrella on niin täyteen kansoitettu, että kadun 
ylittäminen ei onnistunut. Minulla oli kuitenkin useita kymmeniä kuvia, joten luovuin siitä 
suunnitelmasta. Kulkue kiersi kaupungilla pitkän kierroksen joten ilta oli pitkällä ennen kun 
viimeinen patsas oli saapunut takaisin lähtöpaikalleen. 

    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 vuodesta, jol-

loin talvensa täällä viettäneet lähtevät kesäksi suomeen. Meillä on vielä aikaa noin kuukau-
si, mutta jo nyt on laitettava paperille asioita joita pitää hoitaa ennen 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, joten päätimme pe-
rua suunnittelemamme retken Teno Altoon, ja menemme tiedustelemaan auton lasien tum-
mennusta, tai ainakin hintaa. Tarkoitus on saada laseihin tummennukset ennen suomeen läh-
töä. Myös auton öljynvaihtoon täytyy varata aika. 

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

   
ti. 18.4.  Aamukahvin aikaan katselimme kun TV:n aamulähetyksessä keskustelivat pääsiäisen ajan 

liikenneuhreista. 107 ihmistä oli saanut surmansa liikenteessä. Mitä enemmän seuraa TV lä-
hetyksiä liikenne ruuhkista, sitä enemmän haluaa ajoittaa oman menonsa ja tulonsa espanjan 
läpi sellaiseen aikaan jolloin paikallisilla ei ole kesälomia, eikä mitään muitakaan suuria ta-
pahtumia, 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 sa-
mantapaisia. 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 sul-
jettu, ja pysyy suljettuna syksyyn saakka. Tänä vuonna on sitten vuorossa toisenlainen re-
montti. Minä teen laatoitusta varastoon, ja Jorma maalausremppaa baarin puolelle. 

    Eilen vein jälleen lentokentälle yhden pariskunnan. Lähtivät kesän viettoon suomeen. Me-
nomatkalla lentokentälle tehtiin suunnitelmia ensimmäistä päivää varten. Jostain kumman 
syystä monelle tuntuu olevan saunan lämmitys se joka on ensimmäisellä 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 mahdollinen 
auringonpaiste ei automatkan aikana pääse häiritsemään liikaa. Laminointi takalasiin ja kah-
teen takasivulasiin maksoi 150 euroa, ja niille annettiin 5 vuoden takuu. 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 millaista radio-ohjelmaa missäkin maassa 
kuuluu, niin parempi varautua ottamalla matkaan muutaman CD-levyn omaa mielimusiik-
kia. 

    Olemme aloittanee ruokavarastojen tyhjennyksen. Pyrimme käyttämään kaikki sellaiset 
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. Läm-

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

lomailijat, niin samaa teen minä. Minun pitäisi ostaa autoradio ja se tuntuu olevan 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 ky-
selemässä. Luulen että siinä käy lopuksi silleen että menen Al Campon ostoskeskukseen ja 
ostan radion sieltä. Sieltä saa radion avaamattomassa tehtaan paketissa, ja silloin siellä on 
mukana kaikki mitä siihen kuuluu. Torstaiksi on varattu radiolle vaihtoaika, joten vielä on 
aikaa pari päivää. 

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

kauppiaiden kanssa ei tunnu pääsevän kauppoihin. Huomenna on aamulla ajo Santa Ursu-
laan asennuttamaan se paikalleen. Jos entinen radio olisi ollut normaalikokoinen, niin olisin 
vaihtanut sen itse. Olen niitä vaihtanut ennekin, mutta nyt tarvitaan 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 eteenpäin. Täytyy vain 
odotella ja seurata tilannetta. Jos meidän lähtö siirtyy viikolla eteenpäin, niin sitten ei ole ai-
kaa katsella maisemia menomatkalla, sillä meidän on tarkoitus ehtiä lakkiaisiin suomeen, 
kun uudet ylioppilaat lakitetaan ja muissakin oppilaitoksissa opiskelleet valmistuu. 

    Olen suunnitella ajomatkaa suomeen sillen että yöpyisin leirialueilla joissa on WIFI yhte-
ys joten voisin kirjoittaa ja päivittää päiväkirjaani ja kuva-arkistoa myös lomareissulla. 
http://www.eurocampings.net/fi/ sivustolta on mahdollista valita Camping paikat 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 hämmästyksen aihe 

jos kaikki olisi mennyt niin kun suunniteltiin. Poika korjaamolla ei ollut huolehtinut kehi-



kosta joka tarvitaan kun radio vaihdetaan. Kun asennusaikaa tilattiin, niin nimen omaan 
mainittiin että toinen auto on Ford Galaxy, ja se vaatii erillisen asennuskehikon jotta asen-
nuksen voi suorittaa. Ei varmaan ole kovin yleistä että sellaista kehikkoa tarvitaan, joten nii-
tä 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 töis-
tä 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. 
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ma. 1.5. Viikonloppuna (la.) meillä oli mahdollisuus päästä tutustumaan Orotovassa pieneen ja viih-

tyisään ruokapaikkaan. Ravintola sijaitsi syrjäisen ja kapean kadun varrella. Ilman kunnol-
lista karttaa tai opastusta sinne on lähes mahdotonta osata. Paikka oli tehty jostain vanhasta 
navetasta, kanalasta tai tallista. Kun karjan kasvatus on loppunut saarella lähes kokonaan, 
niin tyhjiksi jääneitä karjasuojia on otettu uusiokäyttöön. Monesta on tehty ravintola, tai 
baari. Tämän ravintolan ruokalistalla oli erikoisuuksia joita on varmaankin lähes turha Puer-
tosta etsiä. Systeemi oli se, että listalta tilataan pieniä annoksia, ja siitä sitten syödään poru-
kalla. 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 mustekalan poikaset, ja toinen mustekala (Pulpo).  

    Sunnuntain vietimme jälleen Mascan barrancossa. Tyttäremme on täällä lomailemassa, ja 
barrancco oli kohde jossa piti päästä käymään. Täällä on nyt monta pyhäpäivää, joten turis-
tien lisäksi myös paikallinen nuoriso ja lapsiperheet olivat lähteneet ulkoilemaan. Mascan 
rantaan saapui erikokoisia ryhmiä paikallista nuorisoa. Ryhmät asettuivat pitkin rantaa eri-
kokoisiin pienempiin ryhmiin. Osa meni uimaan ja toiset vaan paistatteli päivää. Vaikutti 
ihan siltä että he tulivat vain uimaan tai paistattelemaan päivää, vaikka matkaan menee ai-
kaa reippaallakin vauhdillakin pari tuntia, ja saman verran takaisin. Onhan sieltä myös mah-
dollisuus hypätä laivaan ja päästä Gigantesin kautta pois. 

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

ka oli tarkoituksemme lähteä Chamorcaan retkeilee päiväksi. Vesisade muutti suunnitelmi-
amme, joten nyt sitten istuskellaan aamukahvilla, ja mietitään mitä tehdään. 

    Aamulla luin nettilehdistä suomalaisten vapunvietosta. Oli nuorisojoukot jälleen kunnos-
tautuneet 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 helikopteria, jotka esittelivät 
lentotaitojaan. 

    Tyttäremme Hannan loma lähenee loppuaan. Tänään sateinen päivä tietää varmaan 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. Tarkoituksemme on men-
nä katsomaan lähemmäs kun viime vuonna.  

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

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 meno-
matkalla kävimme kysymässä asennuskehikkoa. Poika sanoi sen olevan valmiina, 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 me-

nimme sieltä suoraan Realejokseen katselemaan esitystä. Ajoimme sellaisen tien varteen 
jossa oli muitakin autoja parkissa pitkä jono. Kaikki oli tullut katselemaan ilotulitusta. Odo-
timme ja odotimme, mutta mitään ei alkanut tapahtumaan. Kun olimme odottaneet yli tun-
nin, ja kello oli 22.30 niin luovutimme ja läksimme pois. Hannan 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 palveli-

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

    Nyt kun olen ollut yhtäjaksoisesti suomesta pois yli vuoden, niin olen ajautunut seuraa-
vanlaiseen tilanteeseen. KELA on ilmoittanut suomessa, että en kuuluisi enää suomen sosi-
aaliturvan piiriin, mutta veroni kyllä tuntuu kelpaavan. Minusta tuntuu siltä että kelan vir-
kailijalta on jäänyt lukematta paperini, jossa sanotaan minun olevan virallisesti ansaitulla 
eläkkeellä, ja en ole jäänyt valtiolle mitään velkaa, joten minulla eläkeläisenä pitäisi olla oi-
keus viettää aikaani missä haluan. En myöskään ymmärrä asiaa, että kela toimitta kyseiset 
ilmoitukset suomeen, tyttäreni osoitteeseen, vaikka en ole sitä koskaan ilmoittanut mihin-
kään osoitteekseni. Tänne Teneriffalle en ole saanut yhtään postia kelalta. Ei tarvittaisi pal-
joa kielitaito, että osaisi kirjoittaa espanjalaisen osoitteen kirjeeseen. 

    Monelle täällä talvensa viettäneelle kuulostaa olevan ensimmäisenä tehtävänä mökille 
meno ja siellä saunan lämmittäminen. Minulla kun ei ole mökkiä suomessa, eikä muuten-
kaan ole mahdollisuutta mökkisaunomiseen, niin minun ensimmäinen tehtäväni suomessa 
tulee olemaan, verotuksen siirto espanjaa ja siihen liittyvien papereiden hankkiminen vero-
toimistosta. Talvella kävi Teneriffan suomi-kerhon info tilaisuudessa veroasiantuntija suo-
mesta kertoilemassa uusimpia verotusuutisia. Siellä oli maininnut, että myös VR:n työnteki-
jöillä 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 ai-
nakin kesä näyttää vielä menevän muuttoasioiden hoidossa. 

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

nen että päivälämpötilat alkavat olla suomessa korkeampia kun täällä. Tällä hetkellä Olem-
me (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 jollakin tavalla 
erilaiset tilit kun muilla. En tiedä sitäkään mitä eroa tileillä on. Toivottavasti pienemmät ti-
linhoitokulut, ja paremmat korot. 

    Huomenna olemme lähdössä kevään viimeiselle retkelle. Se on oma retki, sillä haluamme 
käydä katsomassa Anagan kasvillisuutta vielä ennen suomeen lähtöä. Se on nyt parhaimmil-
laan. Kun kesä tulee ja lämpötila kohoaa niin kasvusto alkaa kuivumaan. 

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

ka Chamorca veti puoleensa. Piti päästä näkemään miten Kynttiläneidonkielet kukki pohjoi-
silla 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 eri-
laisuudesta 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 puolei-

nen. Nyt klo. 7.30 lämpötila 16 astetta. 
    Tänään menen viemään taas kaksi pariskuntaa etelän kentälle. Ovat lähdössä suomeen. 

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 pikkutavaroiden ke-
rääminen pöydille ja hyllyille, jotka on ehdottomasti otettava mukaan. Tarkoitukseni on ko-
keilla leirialueilla mahdollisesti olevaa WIFI yhteyttä, niin tarvitsen kannettavan 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 sivustoon 
esim. Oulun läänin kohdalle valinnalla, näytä leirialueet joilla on kotisivu, niin yhtään leiri-
aluetta 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 communicaattorissa oleva Navicoren kart-
taohjelma meille löytää. 

    Klo. 17.00 puolipilvistä ja +28 astetta. Alkaa taas täälläkin tarkenemaan. Parin tunnin au-
ringonotto altaalla, ja hiki pinnassa koko ajan. 

    Huomenna on vielä yksi vaatekomeron ripustintangon, ja suihkuverhotangon asennus, 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 yhteyksien varassa, joten aika 
näyttää miten siinä edistyn. Jos kaikki toimii, niin pyrin lähettää myös livekuvaa leirialueil-
ta, jos se vain jotenkin onnistuu. 

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

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 tai-

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

niruoat. 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 pi-
tämään 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. Kuivi-
en 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 verotusasiat 
ojennukseen. Lisäksi olen tutkinut uutta 2004 vuoden alusta voimaan tullutta lakia polttoai-
neverosta. Asian pitäisi kuulemma olla minun kohdalta kunnossa. Asun vakituisesti Tenerif-
falla, auto on minun ja se on Teneriffan rekisterissä, ja oleskeluni suomessa on tilapäistä, jo-



ten voisin käyttää polttoöljyä autoni polttoaineena suomessa liikkuessani. Lakipykälät on 
kirjoitettu varmaankin tarkoituksella siten että niiden tulkitseminen vaatii monen muun pa-
perin lukemisen. Pelkän 1 § lakipykälän lukeminen antaa laista aivan toisenlaisen käsityk-
sen. Jossain soveltamisosassa, tai muussa sivustossa mainittiin että polttoaine vero ei koska 
ulkomailla rekisterissä olevia 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 viik-

ko sitten, eli 7.5. mistä johtuen Paula on saanut jo kahteen kertaan äitienpäiväonnittelut. Äi-
tienpäiväkakun puuttuessa sulatimme pakastimesta kaikki loput 4 pulla ja söimme ne kahvin 
kanssa. Suomalainen kahvi on meillä riittänyt hyvin. Olemme saaneet sitä suomesta tuttujen 
ja tuntemattomien tuomana, joten suuret kiitokset kaikille jotka toivat meille syksyllä kah-
via. Ensi talven kahvit saamme tulemaan autossa. 

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

    Viralliset paperi-asiat alkaa olla jo "lomakunnossa". Ainoastaan Telefonican puhelinliit-
tymän sulkeminen kesäksi on kesken. Telefonica on espanjassa päästetty sellaiseen mono-
poliasemaan, että nyt se sanelee mitä tehdään ja miten tehdään. Se muuttaa hintoja mielival-
taisesti ja yksipuolisesti, ja kukaan ei voi mitään. Lisäksi asiointia hankaloittaa se, että toi-
mistoa ei ole, vaan kaikki puhelinliittymiin liittyvät asiat tulee hoitaa puhelimen välityksel-
lä. Jos suomessa valitetaan asioiden byrokraattisuutta, 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 kannattaa kaikki 
maksut huolehtia aikanaan, mieluummin vaikka etukäteen, sillä jos maksu myöhästyy yh-
denkin päivän niin se korottuu heti seuraavana päivänä 20%. 

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

ta.  
    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 poistumaan saa-
relta lomalle. 

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

    Menimme kahdeksi tunniksi vielä ottamaan aurinkoa altaalle. Kun pääsimme laatoituksel-
le 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 ympärillä. 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 mit-

taiseksi. Samalla se on tehnyt meistä vakituiset asukkaat Puerto de la Cruzin kaupunkiin. 
Meidät on merkitty täällä kaupungintalon (ayuntamienton) kirjoihin vakituisiksi asukkaiksi. 
Olemme saaneet residente kortit, joten olemme "lähes" samalla viivalla saaren paikallisten 
asukkaiden kanssa. Nyt kun tulemme suomeen, niin me tulemme sinne turisteina, ja pa-
laamme loman jälkeen takaisin Puertoon, eli kotiin. 

    Suljen päiväkirjan tänään illalla, ja jätän se kesäksi pölyttymään. Huominen on jo matkus-
tuspäivä, joten harjoittelen seuraavan kerran kirjoittelemista Suomen loman matkapäiväkir-
jassa. 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 lastattu täy-

teen tavaroita joita emme saaneet tulemaan viime vuonna lentokoneessa. Laatikoissa oli lii-
navaatteita, 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 Puertossa jo 
iltakuuden jälkeen.  

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

vousaineita ja elintarvikkeita. Kannoimme ostokset kolmella kassilla kotiin ja selvisimme 
kassalla 25 eurolla. Vaikka kuulee puhuttavan että hintataso täällä on muun Euroopan tasol-
la, niin kaikissa talous- ja ruokatarvikkeissa se ei pidä aivan paikkaansa. Kerään Ajankoh-
taista valikkoon pienimuotoisen ostoskorin, koska sitäkin tietoa on kyselty. Hinnat kirjaan 
omista ostoksista, ja niistäkin etupäässä vain elintarvikkeita. Pääasiassa käytämme kahta 
kauppaa Martianezin ostoskeskus (Mercadona) 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 ole-
van. En ole vielä käynyt uima-altaalla, mutta pitää joku päivä käydä oikein lähempää tutki-
massa miten täällä kivirakennusten maassa puinen mökki tehdään. 

    Live kamera ei tunnu alkavan toimimaan, mutta still-kuvan siirto kyllä toimii, joten tois-
taiseksi 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 päi-
vittää 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. Nor-
maalikäytöllä vain 1/2 teho on kytkettynä, eli sähkö on kytkettynä vain toiseen vastukseen. 
Ensin mittasin rikkinäisen vastuksen mittarilla, ettei se ole oikosulussa, ja sitten otin 1/1 te-
holla käyttöön myös toisen vastuksen. Nyt ei enää ole varamahdollisuutta, joten jos toinen-
kin vastus palaa, niin silloin menee vaihtoon koko varaaja. 

    Tänään on mentävä pankkiin selvittämään pankkikortin toimimattomuutta. Caja Canarias  
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 ben-
saa. Täällä kävin automaatilla, ja se ei toiminut ollenkaan. Onneksi täällä on vielä pankki-
kirjatkin 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. Samalla se 

kuormittaa konettani sen verran että muiden ohjelmien käyttö hidastuu huomattavasti. Sul-
jen live-kuvan pois käytöstä, ja odotan että saan hankituksi tehokkaamman 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 ko-



ko korttia. Aina kun asioin pankissa, niin aina piti soittaa tai faxata Torremolinokseen. Se 
oli todella hidasta palvelua. 

    Kävin tänään myös viemässä paikalliselle veroviranomaiselle anomuksen lausuntoa var-
ten, joita tarvitaan, kun pyrin siirtämään verotukseni Suomesta Teneriffalle. Olen täyttänyt 
suomessa kesällä valmiiksi anomuksen, ja sitä pitää vielä täydentää Puerto de la Cruzin ve-
roviranomaisen 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 sitten loppupäätökseen suomen veroviranomai-
sen voimin. 

    Tuntuu turhauttavalle maksaa veroja suomeen, koska en saa sieltä mitään vastinetta mak-
samilleni veroille. En edes sosiaaliturvaa. Verorahat kyllä tuntuu kelpaavan. 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 ajallaan 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 uut-
ta 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 hieman 

haalistumaan vuosien saatossa. Lämmin ja kostea, ehkä vielä suolainen tuuli on tehnyt voi-
tavansa. Monet ikkunat tässä taloyhtiössä alkaa olla vaihtokunnossa, jos niitä ei ole aikoi-
naan kunnosteltu.  

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

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

    Tänään satuin olemaan taas oikeaan aikaan oikeassa paikassa, niinpä iski kiinni pieni "ar-
peetti". Minä oli erään Italialaisen pariskunnan asunnossa tekemässä pientä remppaa. Muu-
teltiin hieman kaappien järjestystä ja siirrettiin pari pistorasiaa uuteen paikkaan. Asuntoon 
oli tilattu kaikki uudet kalusteet joten tehtiin tilaa uusille, jotta ne saatiin mahtumaan paikal-
leen. 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 Tele-
fonica ensin oman asennuksensa huolehtii. 

    Eilen  kävin Sonera Plazalla lueskelemassa Puerto fanien kirjoituksia. Sain huomata 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 yksinker-
taistuu ja se helpottaa sivuston ylläpitoa. Kaikki entiset jutut siellä edelleen on, mutta joita-
kin on muutettu eri valikon alaisuuteen. 

    Sain myös Sonera Plazalta lukea erään Puerto fanin pitkäaikaisen elämänkumppanin 
poismenosta. Osanottoni Mummelille myös tätä kautta. 

  
to. 21.9.  Tänään vietimme päivän autoillessa. Kävin Paulan ja Timpan kanssa ensin hakemassa Santa 

Cruzista luvat Teidelle, ja sitten "soppailimme" Al Campot ja IKEA:t. Etsimme minulle uut-
ta tietokonepöytää. Sopivaa ei löytynyt, joten ratkaisuksi tuli että rakennan sen itse. Kun saa 



pöydän valmiiksi niin ostan uuden tietokoneen, jolla hoidan sivustoni  ylläpitoa vastaisuu-
dessa, ja samalla toivon että Live-kuvan ja Still-kuvan siirto nettiin ei hidastaisi vastaisuu-
dessa 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 nii-
tä. Asunto joka on aikaisemmin ollut hotellihuoneena on varastotilojen suhteen heikosti va-
rustettu, joten jokainen komero jonka voimme tiloihimme sijoittaa on tarpeen. 

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

aamupäivällä teimme kävelyretken rantaa, ja kävimme katselemassa, kun todella suuret aal-
lot iskeytyivät rantaan. Uimarannat oli liputettu punaisilla lipuilla, ja kukaan ei ollut uimas-
sa. 

    Eilisen päivän aikana sain tietokonepöydän rakentelun edistymään siihen vaiheeseen, että 
pöytälevy on leikattu, ja nostettu entisen pöydän päälle. Vielä on suunniteltava pöydälle ja-
lakset, silleen että kun liikun sivuttain tuolini kanssa niin omat jalkani ei koko ajan kolise 
pöydän jalaksiin. 

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

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

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

    Web-kameran siirsin samalla kokeeksi ikkunan ulkopuolelle. Paikka ei ole vieläkään ko-
vin hyvä, koska joudun siirtämään sen aina yöksi sisälle suojaan. Kameran pitäminen ikku-
nan sisäpuolella aiheuttaa sen että omat verhomme heijastuu lasista, ja se huonontaa iltapäi-
vällä 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 testa-
ta. Eli kannan koneeni toisen puolen parvekkeelle, ja suuntaan kameran kokeeksi Santa Ur-
sulan suuntaan. 

    Täällä on lähes viikon ajan ammuskeltu ilotulitteita. Silloin tällöin paukahtelee muutama 
raketti. Jonkunlaisia myyntikojuja on muutamalla parkkipaikalla. En tiedä mitä täällä juhli-
taan, mutta joskus tuntuu että siihen ei tarvita mitään aihetta, kunhan paukutellaan. 

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

ni langattoman verkon virittelyssä loppui, joten en saa langattomasti kuvaa siirtymään. Kun 
saan hankituksi pöytäkoneen, niin olisin laittanut kannettavan lähettämään kuvaa talon toi-
selta puolelta. On vielä toki mahdollisuus vetää verkkopiuha alakerrasta yläkertaan, mutta 
sen piilottaminen seinien sisään on aika hankalaa, miltei mahdotonta, enkä viitsi jättää sitä 
portaikkoon, jossa siihen sitten kompastelee. 

  
ti. 26.9.  Paula aloitti työnsä Jorman Baarissa. Tänään oli baariin tuotu uusia keittiökalusteita. Huo-

menna 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 ilmeen. 
Kaikkia uuteen sisustukseen tulevaa en edes tiedä. 

    Tänään sain verotoimistosta todistuksen joka minun tulee toimittaa suomeen. Se on vii-
meinen puuttuva asiakirja, joka liittyy minun verotukseni siirtoon Suomesta Espanjaan. 
Suomen verottaja tekee päätöksensä tämän ja aikaisemmin suomessa täyttämieni asiakirjo-
jen perusteella.  



    Nyt muuttoasioittemme hoito alkaa olla loppusuoralla. Olemme olleet Puerto de la Cruzis-
sa vakituiseksi asukkaiksi merkittynä jo kohta 1,5 vuotta. Pitkään on mennyt, ja monta jut-
tua on ollut hoidettavana. Jotkut asiat on hoitunut joutuisasti, ja toiset taas hyvinkin takkui-
sesti. On asioita jotka vaativat määrätyn ajan asumista paikkakunnalla että sitä voidaan hoi-
taa eteenpäin. Tänään lähes kaikki alkaa olla voiton puolella. Suomessa moni asia hoitui 
yleisesti ottaen joutuisammin kun täällä, mutta olen törmännyt myös moniin asioihin jotka 
täällä on hoitunut paljon nopeammin kun suomessa. Me olemme käyttänee koko ajan erit-
täin ammattitaitoisen asioidenhoitajan palveluja. 

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

    Aika tekee tehtävänsä, jopa meidän kohdalla. Kun alkuaikoina päästelimme "ärräpäitä" 
silloin kun mikään ei hoitunut. Nyt olemme tottuneet paikallisten tavoille ja tähän Puertolai-
seen elämän rytmiin, ja hyväksymme ilomielin sanan mañana. Käytämme 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 saunomiseen.  
    Jorman baarissa on tänään "kenraaliharjoitus". Tarjoilijat harjoittelee "kahvikeittimen" 

käyttöä, ja Paula leipoo munkkeja. Minulle on luvattu tarjota Mikon päivän kunniaksi 
munkkikahvit, joten saunan jälkeen menen käymään kahvilla. 

    Päivälämpötila täällä on ollut koko ajan 30 asteen paikkeilla, joten varjopaikkoja mielel-
lään hieman katselee. Minulla on tornitalossa odottamassa ikkuna ja ovi maalausremontti , 
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 olevan pulaa. 
Kun toinen talveni täällä on alkamassa on kaikenlaisesta pikku tekemisistä ja ADSL liitty-
mien asennuksesta ollut jo kyselyjä. Olen myös keskustellut erään suomalaisen yrittäjän 
kanssa kotisivuston rakentamisesta, www.retket.info osoitteen alaisuuteen. 
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su. 1.10.  Kävimme aamupäivä kävelyllä rannassa, koska emme olleet käyneet siellä aikoihin. Kalasa-

taman kohdalla näimme aallonmurtajan päällä satamäärin ihmisiä, Hinaus autot tyhjensivät 
alimmaista parkkipaikkaa, ja sinne oli rakennettu jonkinlainen pujottelurata. 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 jonkinlainen 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 alu-
een josta ne liikkeelle lähti. 

    Minä kuljettelin iltapäivällä muuttolaatikoita 3 tuntia Belairin B-talosta A-taloon. Meidän 
kämpässä oli kesäsäilytyksessä muutamia kasseja ja laatikoita sellaisilta henkilöiltä 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 avai-
men, joten siirsimme siihen huoneistoon menevät tavarat 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 työsopi-
musta. 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 kamerassa??? 

   
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 verukkeella, että ilma huomenna hieman 
viilenisi. Parveke on auringon puoleisella seinustalla, 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 Jorman baa-
rin ovia, niin tiputteli hieman vettä. Me tietenkin riemuitsimme pienestä sateesta, mutta se 
loppui niin kun oli alkanutkin. Me kuitenkin odottelemme pientä sadetta, sillä se olisi tar-
peeseen. 

    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 suomalaisten 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 selaamista olen 
pyrkinyt helpottamaan, siten että laitoin sivuile yläreunaan linkit saman vuoden päiväkirjoi-
hin, 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. lentokenttä) lämpötila. 
 

ti. 10.10.  Kaksi päivää on mennyt ikkunoiden maalauksessa. Lämpötila ja tyyni sää on aiheuttanut sen 
että maalin "käry" jää leijailemaan huoneistoon ja siinä ei viitsi kovin pitkään yhteen me-
noon 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. Ilta-
päivällä kun olisi aikaa käydä kaupassa, niin liike on siestalla ja suljettu. Remonttihuoneis-
toon on tulossa asukas 19.10. joten sen jälkeen on aikaa käydä katselemassa konetta. Olisi-
han täällä muutama pieni tietokonekauppa, mutta kun niitä syntyy 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 ilta-
lennolla. Normaalisti lento oli jonkin verran myöhässä. Teneriffan suomi-kerho oli järjestä-
nyt lennon omille jäsenilleen, joten lähes kaikki koneessa olijat olivat ennestään tuttuja kes-
kenään. Myös Belair sai tästä joukosta osansa. Kaksi lähes täyttä bussia toi porukkaa pihaan 
hieman jälkeen 23. Ne joilla ei ollut varattuna bussikuljetusta tulivat taksilla. 



    Paulan työt Jorma's baarissa jatkuu. Tarjolla on päivittäin listaruokien lisäksi joku annos-
ruoka, jota olen käynyt syömässä. Eilen oli makaronilaatikkoa, ja tänään on tarjolla kyl-
mäsavulohikiusausta. 

 
ke. 11.10.  Tänään sain tilatuksi uuden tietokoneen. Sen saa lunastaa maanantaina, iltapäivällä. Siihen 

mennessä pitää saada pikku remppahommat valmiiksi, jotta saa rauhassa viritellä ohjelmat 
koneeseen ja livekuvat toimimaan. 

 
pe. 13.10.  Eilen täällä vietettiin pyhäpäivää. Se tarkoitti sitä että rautakaupat oli kiinni ja mitään ra-

kennustarviketta et saanut, joten tuli sellainen ylimääräinen vapaapäivä. 
    Muutama pieni juttu tuli tänään lisää, ja ne tehdään kun tulee aikaa. Täällä komerotilat 

asunnoissa on pienet. Kun täällä vakituiseen asuneet muuttaa uuteen asuntoon, jossa kome-
rotilat 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 Espanjankielisen Windows XP 
käyttöjärjestelmän kanssa. Opetellaan sitä sanakirjan kanssa, kuten 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 mielenkiintoinen opet-
telu, 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 puret-
tiin 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 juuristoa. Aluksi 
puu alkoi kuivumaan pystyyn, joten sen kuiva latva katkaistiin. Nyt samainen puu on alka-
nut aivan alhaalta pukkaamaan uutta kasvustoa, mutta se latvaosa on kuivunut kokonaan. Si-
tä on kahteen kertaan lyhennelty, ja nyt se sitten pari viikkoa sitten katkaistiin n. metrin kor-
keudesta. Sahaus jäljet maalattiin vihreällä maalilla. Kahden n. 30 sentin paksuisen rungon 
lyhentäminen vei 3 mieheltä aikaa 4 tuntia, vaikka niillä oli jonkinlainen moottorisaha. Ai-
nakin se piti kovaa ääntä. 

    Huomenna on sitten sen uuden tietokoneen noutopäivä. Käyttöön otossa ja espanjankieli-
sen windowsin opiskelussa menee varmaan jokunen päivä. Olen tutkinut erästä paikallista 
konetta, ja ei kovin helpolta näyttänyt. Mutta kun saan kaikki asetukset kohdalleen, niin se 
on sitten sama minkä kielinen windows siellä taustalla hurisee. 

 
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 talvena me 

vain jäimme esitteemme ilmoitustaululle, tai hotellin aulaan infopisteeseen. Monet esitteis-
tämme katosi useaan kertaan. Nyt olen käynyt näyttämässä kotelon "respaan" ja kysynyt lu-
van kotelon jättöön. Tähän mennessä kaikki ovat luvan antaneet, kunhan olen ensin kertonut 
mitä niissä lapuissa lukee. Tuntuvat olevan tarkkoja, että mitä heidän infopisteessä mainos-
tetaan, jotta ei kilpailee heidän omien esitteiden kanssa. 

 
ti. 17.10. Niin siinä sitten kävi, että Tenerife Playa ja Masaru ei koteloitani ottanut, joten pitää pärjäil-

lä 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 enemmänkin 
aikaa, ennen kun se tulee tarpeeksi tutuksi, ja saan kaikki entiset toiminnot kohdalleen. Tu-
lostin on kookas. OKI C5600 laser, joten sillekin piti raivata pöydälle lisä tilaa. Kaikille kui-
tenkin 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 livekame-

ran kanssa. Olen asentanut kameran ajurit kolme kertaa, ja aina kun käynnistän kameran, 
niin muutaman sekunnin päästä kone jumittuu ja käynnistyy uudelleen. Tänään vasta huo-
masin 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 portissa toimivaksi. En ole aivan 
varma tuosta porttijutusta, mutta epäilen että USB 2 laite toimii USB 1.1 portissa, mutta hi-
taammin, ja USB 1.1 laite ei pelaa USB 2 portissa. Toivottavasti olen oikeassa, ja kameran 
hankkiminen ei mene hukkaan. 

    Kolme päivää ole siirrellyt tiedostoja vanhasta koneesta, ja asennellut kaikki tarvittavat 
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 ole-
maan 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 liveku-

va pelittään. Hain kameran samasta (läheltä Botanicoa) kaupasta josta ostin koneen. Aamu-
lenkkiä 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 kauppaan os-
toksille. 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 vesisade lähentää ihmisiä, ja tiivis-
tää tunnelmaa. Me pidimme elokuvaillan. Katsoimme DVD elokuvan nimeltä Mosku.   

 
su. 22.10.  Aamulla kuulin suomesta, että Muhoksella maa valkoisena. Meillä lämmin sää jatkuu. Tä-

nään iltapäivällä hienoinen pilvipeite varjosta hieman aurinkoa, mutta ei se lämpötilaa mi-
hinkään 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, tarkempaa reittiselostusta 
varten. Chamorcan toisen reitin polun kunto, (majakalta Las Palmasin kylään ja sieltä vuo-
renharjanteen 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 retkiohjelmaan. 

 
ma. 23.10.  Aamulla kannoin kaikki reput ja kävelysauvat autoon, sillä retkeilykausi alkoi tänään. Läk-

sin 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 var-
sinainen pohjoisen rinteen kasvisto on kukinnassa vasta kevät puolella. 

 



ke. 25.10.  Eilen saapui Puertoon meidän ystävämme Muhokselta. Olimme tietenkin vastaan ottamassa 
heitä Masaru hotellissa, sillä olimme tilanneet suomesta hieman tuotavaa. Tuliaispaketti si-
sälsi 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 tonnikalaa ja kinkkua, 
joten tilasimme sellaiset. Kun annokset viimein saapui, oli hämmästyksemme erittäin suuri. 
Heidän pizzoissaan oli tosiaan vain tonnikalaa ja kinkkua, eli niissä ei ollut ollenkaan to-
maattisosetta 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 tomaatin 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 Italialaisen Pizzerian 
pizzanteko taidosta. 

    Kotimatkalla törmäsimme suomalaispariskuntaan, jonka matkalaukut olivat meidän asun-
nossa kesäsäilytyksessä. Kun kyselimme miten heidän aikansa on alkanut kulumaan 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 muutossa.  

    Olen kuullut vastaavasta tilanteesta toisestakin suomalaisen asunnosta, eli remontti aloitet-
tiin 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 kesäl-
lä, koska asunto on vuokrattu kesä-ajaksi jollekin kolmannelle osapuolelle, vaikka se on va-
rattu suomalaisille, ja he maksavat siitä kesäajaltakin vuokraa. Näin siitä saadaan kahdet 
vuokrat ja välityspalkkiot samalta ajalta. Nämä tapahtumat on sattunut jostain kumman 
syystä erään Carretera del Botánicolla sijaitsevan vuokraustoimiston välittämissä huoneis-
toissa. Suomalaisten asioita siellä toimistossa "hoitaa" suomenkielinen nainen. 

 
pe. 27.10.  Tiistaina tein hotellikierroksen. Kävin tarkastamassa miten minun retkilappuni ovat pysy-

neet hotellien infopisteessä paikoillaan. Viidestä hotellista oli hävinnyt koko kotelo. En jät-
tänyt 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 ilmoi-
tuksen. Olen printannut 400 kpl. A6 kokoisia lappuja ja käytän niitä. 

    Eilen oli minun ensimmäinen Loro Parque päivä. Kävin siellä Muhoslaisten ystäviemme 
pojan, Jaakon kanssa. Aikaisemmalla reissulla, kun he olivat täällä, niin haitunneli oli re-
montissa, ja se piti nyt päästä näkemään. Samalla katselimme Orca Ocean ja Delfin showt. 
Menimme alueelle vasta 14 jälkeen joten aikaa ei ollut useamman esityksen seuraamiseen. 

    Nyt hotellikierroksen aika ja sitten iltapäivällä on ohjelmassa perjantainen saunavuoro. 
 
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 kietoutu-
nut 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 matkaa ylös ja saa-
vuimme Cañadasiin puoli kahdeksan paikkeilla. Kerkesimme juuri näkemään auringonlas-
kun, kun se paistoi Teiden korkeimmalle huipulle. Otimme pikaisesti pari kuvaa. Muutaman 
hetken kuluttua auringon valo katosi, ja pimeys alkoi laskeutumaan vuoren ylle. Lämpötila 
ylhäällä oli illalla +7 astetta. Etelän puoleiseen rinteeseen on aurinko paistanut niin lämpi-
mästi, että lumi oli sulanut kokonaan sieltä puolelta pois. Kun laskeuduimme Puertoon niin 
lämpötila siellä oli mukavasti 20 paremmalla puolella. 

 



ti. 31.10.  Tänä aamuna heräsimme kaatosateeseen ja ukkosen jyrinään hieman ennen seitsemää. Siir-
ryimme parvekkeelle katselemaan ja kummastelemaan moista säätä. Salamoi ja räsähteli 
ihan kunnolla. Sade loppui kuitenkin kohta kahdeksan jälkeen. 

    Yhdeksän paikkeilla Kävin Masarussa saattelemassa Muhoslaiset ystävämme Tjäreborgin 
bussiin. Heidän viikon mittainen lomansa loppui tänään, ja bussi lähti hotellilta klo. 10.20 
kohti etelän lentokenttää . 

 
 

Marraskuu 2006 

 
ke. 1.11.  Tänään täällä vietetään pyhäinmiestenpäivää. Virastot ja suuret kaupat on suljettu, mutta 

turistielämä jatkuu entisellään. Eilen oli Halloween ilta. Lapset oli pukeutuneina kaikenlai-
siin naamiais-asuihin ja kiertelivät karkki- ja rahapurkkien kanssa ympäri kaupunkia. 

    Klo. 14.50 Ukkosmyrsky jyrisee Puerton yllä. Sadetta on jatkunut jo kohta tunnin ja laan-
tumisen merkkejä ei ole. Salamointia ja jyrinää kuuluu tauotta. Huomiselle on luvattu pou-
taista. 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 vallassa. Kau-
punkiin valunut vesi on tulvinut moniin rakennuksiin sisälle, ja jopa kirkkojen lattioille. 
Viemärit tulvivat nurinpäin, eli vesi ryöppysi kaivoista kadulle metrin korkuisena vesipat-
saana, ja peitti alleen katuosuuksia ja alikulkujen notkopaikkoja. 

    Uutiset näytti liki 15 minuuttia pelkästään pääkaupungin tulvista. Vettä valui La Lagunas-
ta saakka, joka on n. 600 metrin korkeudessa Santa Cruziin verrattuna. 

 
pe. 3.11.  Eilinen retki Teiden huipulle jäi tekemättä. Kun saavuimme hissiasemalle, niin lämpötila oli 

+10 astetta ja tuuli kohtalaisen kova. Kävin tarkastamassa asian sisältä, ja siellä oli lippu-
luukulla lappu. Tuulen nopeus huipulla liika kova, sekä toinen lappu jossa mainittiin, että 
tuulen ja lämpötilan yhteisvaikutus huipulla -19 astetta. Me ihailimme kraaterimaisemia ai-
kamme, ja kiertelimme Vilaflorin ja Mascan kautta Puertoon. 

 
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 peli-
en seuranta päästä unohtumaan. Minulla on kuitenkin Kärppä lippu laatikossa "hyvän päi-
vän" varalta. Täällä on tapan ajella autoille ympäri kaupunkia, ja heilutella ikkunasta oman 
suosikki-jalkapallojoukkueiden lippuja, silloin kun oma joukkue on sattunut voittamaan pe-
lin. Kyllä siinä kanarialaisten huuli pyörähtää, kun minä (keväällä jos hyvin käy) menen 
voiton jälkeen kaupungille ajelemaan autolla, ja painelen "tyyttiä", sekä heiluttelen Kärppä-
lippua auton ikkunasta. 

    Päivällä kävin jälleen Teidellä. Tuuli oli edelleen kohtalainen ja hissit oli tiukasti parkissa. 
Monet lomalaiset kääntyivät hissi-asemalta pettyneinä ja lähtivät viettämään aikaansa kan-
sallispuiston monille muille hienoille alueille. 

    Illalla 19 paikkeilla Puertossa sateli vettä, joten kun kävimme syömässä, niin kaupunki oli 
todella hiljainen, vaikutti lähes kuolleelta. Sade kuitenkin lakkasi illemmalla 21 paikkeilla, 
jolloin lomalaiset ja paikalliset uskaltautuivat kaupungille kävelemään ja täyttivät kaupun-
gin monet kuppilat, ja siten herättivät Puerton jälleen eloon.  

 
su. 5.11.  Teneriffan Suomikerhon kotisivujen ylläpito ei toimi. Vaikka tarjosin talkoilla tehtyä päivi-

tysapua, niin sitä ei osattu käyttää hyväksi. Puolen vuoden aikana ei minulle ole toimitettu 
mitään päivitettävää, vaikka erilaisia tapahtumia on ollut pilvin pimein. Maanantaista lähti-
en olen päättänyt lopettaa talkootoiminnan, ja ehkä koko sivuston tarpeettoman ja olemat-
toman ylläpidon. En halua enempää niskoilleni lokaa huonosta sivuston päivityksestä, eten-
kään kun syy ei ole minussa. 

 



ti. 7.11  Tiistai päivän vietin Mascan barrancossa. Viikonlopun sateet aiheutti sen että vettä oli nor-
maalia 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 syksyllä. Luul-
tavasti  viime syksyn myrsky oli ne hajottanut, koska sen jälkeen niitä ei enään ollut. 

    Suuri osa bambuja jotka ennen koristivat barrancon maisemaa, olivat nyt maassa. Sadeve-
si oli tullut niin kovalla voimalla, että se oli kaatanut bambut ja nyt ne olivat pitkin pituut-
taan 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 normaa-

liin 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 jälkeen. 
Päivittämätön kotisivusto on erittäin hyvä antamaan omistajastaan huonon kuvan, 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 toi-

mivan. Telefonicalla on tapana tuoda modeemi laatikko ovesta sisään, ja häipyä. 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 tapah-

tunut. Aikamme ihmeteltyään asiaa, päätimme että minä otan koneen kotiini, ja kokeilen sitä 
omassa liittymässäni. Minun liittymässäni modeemi pelasi normaalisti, joten vika on liitty-
mässä, eikä laitteessa. On mahdollista, että Telefonica ei ole vielä edes kytkenyt liittymää. 
Ehkä toivat modeemin hyvissä ajoin ennen liittymän kytkemistä.  

    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 puut-
tuu 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 myy-
dään normaalista kalustettuna, mutta italialaiset kuskaa vanhat kalusteet roskiin ja hankkivat 
uudet. 

    Olemme jälleen saaneet nauttia oikein lämpimistä ja aurinkoisista päivistä. Viikonlopun 
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 ilmoittanut että se 
on kytketty, mutta niin vain ei ole. Puhelin on  kytketty, mutta laajakaista ei toimi. Modee-
missa 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 asiakkaan 
asennustaitoja, ja omia virheitä ei edes ajatella mahdollisiksi. Ei ole juurikaan Telefonican 
palvelu parantunut, saattaa olla vain huonontunut. Ei tunnu olevan palvelupistettä jossa 
asiansa voisi hoitaa kerralla kuntoon, tai saada varmuuden asiasta.  

    Lähes kaikissa palvelupisteissä osattava espanjaa, vaikka puertossa asuvasta väestöstä 
melkoinen osa puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä. Tähän Telefonica ei ole panosta-
nut. Ei luulisi olevan suuri vaiva käännättää esim. ADSL modeemin mukana tulevaa kahta 
A4 kokoista arkkia muille kielille. Puhelin palvelu kylläkin iltasella soittelee ja tyrkyttää li-
säpalveluja liittymiin, jotka ei vielä edes toimi. 



    Tänään olemme saaneet nautti oikein lämpimästä päivästä. Lämpötila on ollut 28-30 paik-
keilla. Riippuen hieman mistä mittarista lämpötilaa katsoo. 

 
ke. 15.11. Maanantain saarikierros toi jälleen esille se tosiasian, että ruuhkat etelän moottoritiellä on 

pahat. Olimme palaamassa kierrokselta iltapäivällä 16-17 paikkeilla, ja jonotimme ruuhkas-
sa liki tunnin.  

    Eilen kävin hakemassa lupia Teiden "huiputukseen". Luvat on haettu 18.12. päivälle. Nyt 
vain toivotaan että lumi Teidelle ei tule ennen sitä päivää. 

    Tänään olen menossa vuorostaan Anagan niemeen kiertelee paikkoja ja katselemaan mai-
semia. Pitää käydä tutustumassa uusiin paikkoihin, sekä tallentaa niitä kameralla. 

    Huomenna sitten koittaa se hetki kun menen tekemään remonttia Italialaiselle. Meillä ei 
ole yhteistä kieltä, muuten kun WSOY:n Suomi-Italia sanakirja. Sillä on tultava toimeen. It-
se 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 käsissä. 

Em. palvelusta kerrottiin liittymä on kytketty, mutta sitä se ei kuitenkaan ollut, ja me teim-
me sen kanssa turhaa työtä. Kun jätin modeemin koneeseen kytkettynä, niin siihen jäi pala-
maan kaksi valoa.  Eilen sain puhelun jossa kerrottiin kaikkien valojen alkaneen päivällä pa-
lamaan tai vilkkumaan, ja yhteys oli alkanut toimimaan. 

    Ovi remontti Italialaisen asunnossa on hyvässä vauhdissa. Uudet ovet ei ole saman kokoi-
sia kun entiset, joten niitä kaikkia pitää lyhentää, ja hieman kaventaa. Lopuksi kaikki mah-
dolliset 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. Oviremontti jatkuu huomenna, ja Lauantaina 
on vuorossa retki Mascan barrancoon. 

    Sää on tänään ollut hieman kostea, sillä saimme vettä todella kunnolla. Satoi suoraan sa-
nottuna 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. Hieman 

asennukseen tuo hidastelua entisten karmien asennus. Karmit on vedetty kiinni ruuveilla. Ne 
ovat kyllä silmämääräisesti suorassa, mutta passin mukaan hieman kallellaan. Se aiheuttaa 
sen että uudet painavat ovet tahtovat hiljalleen valua kiinni. Karmeja emme kuitenkaan al-
kaneet 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 jaksamme ihmetellä 
mihin heillä on kiire. Kun me pääsemme rantaan, niin siellä he sitten 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 alapuo-
lella 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 lähde-
tään paluumatkalle. Reitistä selviytymisen ja itsensä voittamisen tunteen kokee vasta sillä 
hetkellä, kun astuu jalallaan viimeisen askelman noususta, ja pääsee Mascan kylään kivety-
tylle tielle. Laskelmieni mukaan n. 7-10 henkilö meidän lisäksi koki eilen sen tunteen. 

    Tämä päivä huilataan. Maanantaina on vielä yhden oven asennus, ja tiistaina jälleen päivä 
Mascan barrancossa.  



 
ma. 20.11. Ovi remontti jatkuu kahdella ovella. Nyt on ovet paikallaan joten vielä on listojen asennus, 

ja sitten maalaus. Asunnon omistaja lähti kahdeksi viikoksi Italiaan, joten listoituksen ja 
maalauksen teen yksin. 

  
ti. 21.11. Tänään vietin jälleen päivän Mascan barrancossa. Normaalista lähdimme Puertosta 8 paik-

keilla, ja pääsimme Mascassa matkaan puoli kymmenen paikkeilla. Edellisen viikon satei-
den vedet alkaa jo olla kuivumaan päin. Viime viikolla vettä oli vielä runsaasti, ja osa po-
luista oli veden alla. Tänään vesi oli jo huomattavasti vähentynyt, ja kulkeminen kuivin ja-
loin onnistui hyvin. 

    Illalla saapui veljeni Teneriffalle viettämään merkkipäiviään, joten olimme varanneet lop-
puillan pieneen juhlimiseen. 

 
ke. 22.11. Espanjan kuningas aloitti 5 päivän vierailun Kanarian saarilla. Tietojeni mukaan hän majoit-

tuu Puertossa Botanico hotellissa, joten poliisit ovat runsaslukuisesti alueella paikalla. Ran-
nan parkkipaikasta osa on varattuna helikopterille ja muutenkin kaupungin liikennettä tark-
kaillaan tavallista tarkemmin. 

    Tälle iltapäivälle olimme varanneen veljelleni urheiluhieroja Anne-Mari Hairecheltä hie-
ronta-ajan ja hieronnan päälle vielä tunnin saunomista. Meille oli ensimmäinen kerta kun 
käytimme Anne-Marin palveluja, ja olimme niihin todella tyytyväisiä. Käyntimme 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 Puertossa. 

Hieman oli pilvistä alkulomasta, mutta nyt on ollut hyviä päivä, joten paistettakin on riittä-
nyt. Muutama päivä on vain vietetty lomaa ja paistateltu aurinkoa. Oviremppa 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 au-
rinkoa paistatellen ja kaupungin nähtävyyksiä katsellen. 

    Eilen tein Matin ja Hilkan kanssa retken Chamorcaan. Läksimme aamulla kahdeksan 
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 asteen. Olimme 
varanneet matkaan pitkähihaista vaatetta, mutta jätimme ne suosiolla autoon ja lähdimme 
matkaan shortseissa ja lyhythihaisessa paidassa. 5,5 tuntia retkeiltyämme saavuimme takai-
sin 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 kiinnos-
taa. 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 syttyvät jouluvalot, joten 
kuvattavaa on tulossa. Tänä jouluna on tarkoitus käydä kuvaamassa Puerton jouluvalojen li-
säksi 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 viikkoa aikaisem-
min, 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 "hääretkensä" kau-
an ja siitä on jäänyt heille mieluisa ja mukava muisto. Kun he heti ensimmäisellä viikolla 
ovat yhdessä kokeneet ne kuuluisat ns. myötä- ja vastamäet (Chamorcan), niin toivottavasti 
tästä eteenpäin on hieman tasaisempaa. 

 
29.11.  Aamukävely tänään kaupungilla näytti meille kaupungin valmistautumisen Jouluun. Puutar-

hurit 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 valmiina, mutta niiden sytty-
minen saadaan vielä odottaa muutamia päiviä. 

 
 
Joulukuu 2006 

 
la. 2.12.  Eilen illalla syttyi Puerton Jouluvalot. Valorakenteet on melkein samalla tavalla laitettu, kun 

viime Jouluna. Katujen yläpuolella riippuvien valaisimien kuvioina on Kynttilä, kuusi ja 
Joulupukki. Valolaitteet on silleen rakennettu, että kun joulu on ohi niin kuvion keskelle 
vaihdetaan jouluaiheen tilalle esim. naamari, niin sitten on valot valmiina vaikka karnevaa-
leihin. Illalla on tarkoitus käydä ottamassa muutamia kuvia valoista 

    Oviremppa alkaa olla lopuillaan. Eilen sain toisen maalauksen valmiiksi, joten tänään on 
jäljellä saranoiden ruuvaus maalattuihin karmeihin ja ovien paikalleen nosto. 

 
su. 3.12.  Ensimmäiset jouluvalokuvat on laitettu Ajankohtaista valikkoon. Illalla kun jouluvalot syt-

tyi, niin lähdimme kiertelemään kameran kanssa kaupungille. Kuvailin Plaza de Iglesia 
puistoa. Sieltä siirryin Charcon kautta linja-autoasemalle, ja Calle Dr. Ingramia pitkin Be-
lairiin. 

    Eilen illalla oli San Francisco kirkossa suomalainen Adventti-jumalan palvelus, ja se oli 
loppunut hieman ennen meidän puistoon saapumista, joten kadut kirkon edessä oli melkoi-
sen hyvin kansoitettu. Victor Perez puiston kuvaaminen ei onnistunut alkuunkaan, sillä koko 
ajan kulki ihmisiä molempiin suuntiin, joten aina joku sattui kameran eteen. 

    Huvipuisto oli aloittanut toimintansa aallon-murtajan vieressä olevalla parkkipaikalla. 
Alkuviikosta kun kävimme aamukävelyllä samaisessa suunnassa katselimme hetken pysty-
tyksen etenemistä. Nyt siellä illalla näytti valot vilkkuvan ja härvelit pyörivän. 

 
ti. 5.12.  Huomenna kun suomessa vietetään Itsenäisyyspäivää, niin täällä vietetään samaan aikaan 

Perustuslain päivää. Perjantai on myös pyhäpäivä. Silloin vietetään Neitseellisen 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 näyteikkunoita. 
Myyntiin ovat tulleet paksuvuoriset ja lämpimät takit, ja karvavuorelliset talvikengät. Ilta-
lämpötila laskee illalla n. +16-17 asteen paikkeille, ja silloin kyllä pukeudutaan illaksi pitkä-
lahkeisiin ja pitkähihaisiin vaatteisiin. Sitä en ole vielä nähnyt että joku olisi pukeutunut +16 
asteen lämpötilassa turkisvuorellisiin, vaikka niitä myynnissä on. 

    Eilen kävin vuoristossa, ja pääsin ihailemaan maisemia pilvikerroksen alapuolelta, sekä 
yläpuolelta. Menomatka Esperanzan metsään hieman takkuili La Lagunassa, sillä La Lagu-
na - Santa Cruz raitiotien rakentaminen on sekoittanut ja ruuhkauttanut kaupungin sisäistä 
liikennettä sen verran pahasti, että kun siellä ei ole autolla paljoa liikkunut, niin oikealle tiel-
le pääseminen Santa Cruzin suunnasta vei aikaa. Aina kun luuli selvinneensä tietöistä, niin 
taas oli umpikuja edessä. Autoilutti lähes tunnin, ennen 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 rakentelin 10 uutta 
hyllyä, ja samalla vähensin henkaritangot yhteen ja sitäkin hieman lyhensin. 

    Olen odotellut tietokoneeseen uutta näyttöä jo kohta kuukauden. Tietokoneeni näyttöön 
ilmeni jonkinlainen kosketus vika, eli siihen ilmenee pystyjuova, kun se lämpenee. Myyjä ei 
ota vastuuta mistään, vaan asiat on hoidettava tuotteen maahantuojan kanssa, ja se mutkistaa 
tilannetta. 

    Itsenäisyyspäivää vietin Teno Alton maisemissa retkeillen. Kun suomessa juhlittiin itse-
näisyyspäivää, niin espanjalaiset viettivät perustuslain päivää. Mitenkään erityisesti ei pe-
rustuslainpäivän juhlinta kaupungilla näkynyt. Suomikerhon itsenäisyyspäivän juhlissa oli 



ollut yli 400 vierasta, joten kyllä suomalaiset pitävät itsenäisyyttä edelleen juhlimisen arvoi-
sena. 

    Tänään puolen päivän paikkeilla kävin kaupungilla kuvailemassa Neitseellisen sikiämisen 
päivän kulkuetta. Se lähti kirkosta ja eteni kaupungille Charcon suuntaan. Kulkue ei ollut 
suuri. Muutama lipun-/viirinkanta kulki edessä ja sitten patsas. Patsaan perässä oli soitto-
kunta, ja lopuksi suuri joukko kulkueeseen osallistuvia henkilöitä. 

    Kun kyseessä on kirkollinen juhla, niin sen viettäminen on heti näkyvämpi tapahtuma, kun 
jokin poliittinen pyhä. Poliittisen pyhän huomaa karkeasti ottaen vain siitä, että monet kau-
pat on kiinni, ja ihmisillä vapaapäivä. 

 
la. 9.12  Aamulämpötila 16,8 astetta (klo. 8.00), ja taivas pilvinen ja muutamia sadepisaroita tipahte-

lee. 
    Eilinen Neitseellisen sikiämisen päivän ilta päättyi ilotulituksen. Avoimesta ikkunasta 

kuulimme jossain päin ammuttavan raketteja. Seuraava juhlapäivä on Joulupäivä, joten sitä 
nyt sitten seuraavaksi odotellaan ja rakennellaan. 

    Tänä käyn Leroy Merlinissä ostelemassa erilaisia tarvikkeita. Komeroremontti pitää saat-
taa loppuun. Käyn ostamassa nauhaa joka silittämällä liimataan paikalleen, sillä hyllyjen 
etureunat pitää nauhoittaa, joten saa sahausjäljen piiloon. Myös on täydennettävä "miljoona-
laatikkoa" sillä kaikenlaista ruuvia, mutteria ja pulttia aina tarvii. 

    Tänä iltana menemme katsomaan kaupungille miten tehdään radion livelähetystä. Tenerif-
falla toimii Fresh FM radio-asema, joka lähettää ohjelmaa nettiin. 
http://www.freshfmradio.com/  tekee ilta-lähetyksensä tänään yhdestä Puerton baarista. 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 (lis-
ten live) linkistä, tai suoraan (listen live) sivulta josta käytettävä 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 muuten-
kaan 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 autoil-

la kulku ylös oli paikoin estetty, niin lupia huipulle edelleen myönnetään. Huomenna on sit-
ten ohjelmassa lupien hakeminen. Se että päässäänkö kiipeämään Teidelle 28.12. on taas 
toinen juttu. 

    Saamieni tietojen mukaan tänään Teidelle oli päässyt aamupäivällä. Tarkkaa tietoa en saa-
nut iltapäivän tilanteesta, mutta tuuli oli voimistunut aika lailla. 

 
ke. 13.12.  Sain tänään joulun jälkeiselle viikolle luvat Teidelle. Sää on nyt se joka saattaa muuttaa ret-

kisuunnitelmia. Lämpötila on sen verran vaihteleva, että jos lämpötila sattuu olemaan yl-
häällä nollassa, ja päästään kiipeämään niin vaatetuksen kanssa pitää varautua kuten suomen 
talveen. Lämpötilan ja tuulen yhteisvaikutus saattaa tehdä retkestä vilpoisan, tai suoraan sa-
nottuna kylmän, ja silloin tarvitaan lämpimiä vaatteita. 

    Aina on myös se mahdollisuus että kun pääsee ylös, niin tuuli yltyy ja hissit lakkaa kul-
kemasta, 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 valkoi-
sesta punaiseen ja vihreään. Se ei ole leveä, mutta kuitenkin se häiritsee, ja ei uudessa näy-
tössä saa olla mitään toimintahäiriötä. Se tulee näkyviin kun näyttö lämpenee. 

    Soitto myyjäliikkeeseen tuotti sen vastauksen, että ei se ole meidän propleema, soittakaa 
OKI:n maahantuojalle. Soitto koneen maahantuojalle tuotti sen tuloksen että se koneen mu-
kana oleva näyttö ei ole OKI:n maahan tuoma joten pitää soittaa sille joka sitä näyttöä tuo 
maahan. Tässä vaiheessa minun piti pyytää avuksi espanjankielentaitoinen henkilö joka al-
koi soittelemaan maahantuojille. Lopuksi löytyi joku joka tunnusti olevansa se henkilö jota 
olemme tavoitelleet. Meille annettiin ohjeet miten pitää toimia, ja mitä tietoja näytöstä pitää 
toimittaa heille, jotta osaavat tuoda uuden 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 taitoista 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 (garantía inter-
nacional), niin asiaan kannattaa suhtautua melkoisella varauksella. Miten he voivat luvata 
takuuta johonkin toiseen maahan kun eivät pysty sitä kunnolla edes omassa maassaan hoi-
tamaan. 

    Olen kuullut myös sen, että suuren ostoskeskus Campon myymien tuotteiden takuu lop-
puu 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 talkoisiin 
mukaa, joten kuorman lastaaminen ja purkaminen oli joutuisampaa. Minä kantelin Ullan 
kanssa Ursulassa tavaroita ylös ja ulos. Timpa ja Ahti Jorman johdolla kuormasivat, kuska-
sivat ja purkivat ne. Ilta ja pimeys kerkesi tulla ennen kun viimeinen kuorma n. 19.45 Santa 
Ursulasta lähti. 

 
ma. 18.12. Tämän päivän vietin Teidelle kiiveten. Läksin Casablancasta aamulla 7.00 ja mukanani nel-

jä Suomalaista jotka halusivat kiivetä koko matkan. Olimme lähtöpaikalla valmiin nousuun 
klo. 8.10 Refugio Altavistaan saavuimme 11.50 Rakennus on täysremontissa, mutta me vie-
timme ruokailutauon siinä pihalla. Hissin yläasemalle saavuimme saavuimme 13.40. Olim-
me käyttäneet nousuun aikaa 5 tuntia 30 min. Portilla lupa- ja passitarkastus jonka jälkeen 
pääsimme aloittamaan viimeisen nousun huipulle. Jokainen kävi huipulla asti. Muutamat 
valokuvat ja maisemien katselua. Kun palasimme hissin yläasemalle, niin olimme käyttä-
neet 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. Kuitenkin kiipeä-
misen aikana tuuli puhalteli siihen malliin että lämpimät vaatteet ja oli tarpeen.   

 
ti. 19.12.  Italialaisen asuntoremontti jatkuu. Tänään olen menossa asentamaan ainakin suihkukoppia. 

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 asun-
nossa 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 synt-
täreitään. Kun poistuimme paikalta 22 jälkeen alkoi juhlatunnelma vasta nousemaan. Kai-
kenlaista suolapalaa ja pikku annoksia oli tarjolla. Henkilökunta jutteli siihen malliin, että 
juhla saattaa jatkua jopa aamu kuuteen. 

 
ke. 20.12.  Tänään tein netin kautta valituksen Teleféricon henkilökunnan käyttäytymisestä. Asiaan 

taitaa olla turha odottaa vastausta, periaatteesta on kysymys. 
    18.12. olimme tulossa Teideltä alas hissillä. Lippuluukun ikkunassa lukee suurilla kirjai-

milla: 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 virallinen 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 huipulle 
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 hieman ylikin. 

    Olen lisännyt sivustolleni vieraskirjan. Asiattomat kirjoitukset tulen poistamaan. Asiatto-
milla tarkoitan sellaisia kirjoituksia, jotka eivät mitenkään liity kotisivujeni aiheisiin tai si-
sältöön. 

 
pe. 29.12. Retkiohjelmassani oleva retki, kävellen Teidelle on ensimmäisen kerran löytänyt halukkaat 

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 järjestele-
mistä. Tämä kalenterivuosi on kokonaisuudessaan ollut sellaista aikaa jota olen eläkepäivil-
täni odottanut. 

    Olen retkilläni saanut paljon uusia ystäviä ja kokenut ikimuistoisia retkitapahtumia heidän 
kanssaan. Joillekin retkeni ovat olleet helppoja, mutta monelle myös rankkoja. Yhteistä kai-
kille on ollut se, että jos rasitukset ovat tuntuneet jaloissa vielä 2 tai 3 päivää retken jälkeen-
kin, niin ei niitä silti ole muisteltu ikävinä tapahtumina. Jälkeenpäin he ovat hymyssä suin 
kävelleet kaupungilla vastaan iloisesti "henkseleitä paukutellen" ja kertoneet, että kuinka 
tyytyväisiä he ovat olleet omaan suoritukseensa. 

    Viikonloppu on tulossa, ja sen mukana myös vuoden viimeinen päivä. On aika kiittää tästä 
vuodesta kaikkia retkeläisiä, sekä kaikkia niitä (yli 26000) jotka tämän vuoden aikana ovat 
vierailleet sivuillani, sekä toivottaa onnea ja menestystä alkavalle vuodelle 2007 

 
 Mikko ja Paula 


