
Tammikuu 2007 

 
ma. 01.01. Vuosi vaihtui. Me olimme Uutta Vuotta vastaanottamassa Charcolla. Ranta-alue oli tupaten 

täynnä väkeä, joten me jäimme vapaaehtoisesti hieman kauemmas katselemaan kalasata-
massa tapahtunutta ilotulitusta. 

    Loppiainen on täällä sellainen päivä, että lapset saavat lahjansa vasta silloin. Itämaan tietä-
jät tuovat täällä lahjat. Perjantai päivänä on kulkue, jossa kulkevat kaikki kolme tietäjää, ja 
jakavat lapsille karkkeja. Täällä tietäjät istuvat ajettavalla laitteella, mutta joissakin pie-
nemmissä paikoissa käyttävät oikeita kameleita. 

    Juhlat on juhlittu, ja koittaa arki. Huomenna on taas vuorossa Chamorca ja 6 tuntia pati-
kointia Anagan hienoissa maisemissa. 

    Uutiset näytti muutama päivä sitten että Santa Cruzissa oli tehty jonkinlainen sopimus 
karnevaalien televisioinnista. Silloin huomasin että loppiaisen jälkeen seuraava tapahtuma 
taitaa olla Karnevaalit. Netistä en onnistunut vielä löytämään tarkempaa karnevaaliohjel-
maa, mutta kulkueiden päivämäärät siellä jo oli. 

  
ke. 03.01. Paulan vapaapäivän kunniaksi lähdimme aamulla kävelemään ns. Romantica polkua. Ensin 

kävelimme katuja pitkin Punta Bravan ohi. Hotelli Maritimin jälkeen alkoi polku joka kier-
teli rantatörmässä. Meillä ei alunperinkään ollut tarkoitus kävellä koko polkua päästä pää-
hän saakka, joten varustauduimme sen mukaisesti, sandaaleihin. Käännyimme takaisin Tos-
calin kohdalla. Siellä oli sattunut jonkinlainen onnettomuus eräälle kävelijälle. Paikalla hää-
räsi pari poliisia ja pari ambulanssin henkilöä, sekä pieni joukko jotain muita. Me emme 
jääneet siihen ruuhkaa lisäämään, vaan jatkoimme matkaa. Polun loppuosan päätimme tut-
kia toisena päivänä, ja silloin laitamme jalkaan paremmat kengät. 

  
la. 06.01. Joulun ja Uuden Vuoden vaihde vetelee viimeisiään. Nyt on Loppiainen. Espanjalaiset lap-

set saavat tänään lahjansa, joten ylihuomenna, maanantaina täälläkin luultavasti palataan jäl-
leen arkeen. 

    Retkeilyn kannalta jouluajan säät oli mitä parhaat. Aurinko paistoi ja piti ilmat sopivan 
lämpöisinä. Ainoastaan Teiden huipulla oli "kylmää", ja lämmin vaatetus oli siellä tarpeen. 

    Eilen illalla oli loppiaiskulkueen vuoro. Itämään tietäjät jakoivat siinä lapsille karkkia. 
Kävin Charcolla katsomassa tilannetta illalla puoli kahdeksan paikkeilla. Kadun vierustat 
alkoi olemaan kansoitettuna pitkin kulkureittiä. Olin nähnyt kulkueen viimevuonna läheltä, 
joten tänä vuonna pysyttelin suosiolla taustalla. 

    Yöllä kävimme vielä Timpan kanssa etelän lehtokentältä hakemassa pari yölennolla tullut-
ta suomalaista Puerton puolelle. Läksimme 23 paikkeilla ja palasimme noin puoli kolmen 
paikkeilla. 

    Huomenna menen Anagan niemeen kiertämään reittiä: Chamorca - Tafada - Faro de Ana-
ga - Las Palmas - El Draguillo - Chamorca. Kun kiersin sen reitin edellisen kerran, niin siel-
tä oli polku paikka paikoin vyörynyt pois muutaman metrin matkalta. Kesällä sillä alueella 
oli kunnostusporukka joka korjaili polusta huonoja paikkoja, ja nyt menen katsomaan polun 
kuntoa, sekä arvioimaan onko sen retin mukaan ottaminen retkiohjelmaani mahdollista. 

  
su. 07.01. Tänään oli Chamorcassa tutkimassa polkua reitiltä Chamorca - Tafada - Las Palmas - Cha-

morca. Olen kiertänyt sen reitin vuonna 2005, ja silloin siinä oli muutama polkuvyörymä, 
joten en ottanut sitä retkiohjelmaani mukaan. Nyt polkua on kuitenkin kunnostettu, joten 
reitin kiertäminen on mahdollista. Polku on kierrettävissä molempiin suuntiin, mutta edellä 
mainitsemani suunta on vaativampi, koska lopussa on n. 500 metrin yhtämittainen nousu. 
Toisinpäin kierrettäessä samainen 500 metriä mennään alaspäin. Polku on vaativa, ja kulkee 
paikoitellen jyrkkien kalliorinteiden tuntumassa. Välillä polku on kivinen ja välillä tasaista 
ja helposti kuljettavaa. Paikoitellen polun vieressä on lähes suoraa seinämää alaspäin 200-
300metriä. Anagan majakalta Las Palmas de Anagaan kuljetaan rannan tuntumassa 150 ja 
300 metrin korkeuskäyrien tuntumassa. Kokonaisnousua reitillä on n. 1000 metriä. Jos reitti 
tulee ohjelmaani, niin se tullaan pääsääntöisesti kiertämään helpompaan suuntaan. 



 
 Yksin kulkeminen noin syrjäisessä  paikassa, jossa saattaa olla ainut kulkija koko alueella 

on riskipeliä. Onnettomuuksia voi aina sattua, vaikka kuinka varovainen yrittää olla. Minä 
sain mukaani monikertaisen Madeiran kävijän, Kuopiolaisen Kari Räsäsen. Kari kertoi että 
Madeiralla on n. 2000 levada kilometriä. Hän on niistä kävellyt 7 vuoden aikana yli 800 km. 

  
ti. 09.01. Eilen illalla sain käsiini uuden Hannu ja Leena Aarnion kirjan Kanariansaarten Luonto-

opas. Siitä suurkiitos Mikko Kauselle Euraan. Olin jo toista vuotta ollut Aarnioiden aikai-
semman kirjan (Luontomatkalle Kanariansaarille Teneriffa ja Gomera) onnellinen omistaja, 
ja sen innokas käyttäjä. Siitä olen ammentanut tietoutta saaren kasveista ja muihinkin luon-
topoluilla kohtaamiini asioihin.  

    Uudessa kirjassa on mukana Retkeily, ja siinä on kirjoitettu myös  Mascan barrancon rei-
tistä. Viimeisessä lauseessa sanotaan: Vaellus vaatii hyvää kuntoa, ja edestakaisin se on lii-
an rankka. Onneksi etukäteen voi tehdä varauksen venekuljetuksesta, joka vie retkeläiset 
meritse Playa de Mascasta Los Gigabtesiin. 

    Minun retkillä on samaisessa Mascan Barrancossa ollut aika monta suomalaista, ja heistä 
jokainen on kävellyt sen reitin edestakaisin. Itse asiassa varsinainen barrancon retkestä sel-
viämisen, tyytyväisyyden ja "minä tein sen" tunne tapahtuu vasta sillä hetkellä kun paluu-
matkalla mahdollisesti hieman väsyneet jalat iskeytyy loppunousun jälkeen Mascan kylän 
katukiviin.  

    Uusi kirja sisältää runsaasti uutta yksityiskohtaista tietoa, kun edellinenkin kirja. On sel-
laista suomenkielellä kirjoitettua tietoa kaikista Kanarian saariryhmän asutuista saarista. 
Vastaavan tiedon löytäminen muualta on lähes mahdotonta. Tätä Mascan barrancon retkestä 
kirjoitettua lausetta ei kannata kuitenkaan ottaa kovin sanatarkasti, sillä se on normaalikun-
toisenkin kuljettavissa, kunhan vain laittaa jalkaansa kunnolliset retkeilyyn sopivat kengät, 
ja sovittaa vauhdin itselleen sopivaksi. Huomenna on jälleen sellainen päivä, että muutamat 
suomalaiset tekee sen retken edestakaisin. 

  
ke. 10.01. Hyvin pärjättiin koko porukan kanssa Mascassa. Yksi osallistujista oli snorklauksen harras-

taja ja hänelle jäi aikaa kahteen snorklaukseen tauon aikana. Tänään oli oikein mahtava päi-
vä. Barrancon pohjalle ei aurinko paljoa paistanut, mutta rannalla sitäkin enemmän. Oikein 
ihanteellinen ilma retkeilyyn. 

    Huomenna menen sitten taas Jarin kanssa tutkimaan uusia reittejä, ja tällä kertaan suun-
taamme matkan Aquamansaan, La Calderaan. Tarkoituksemme on kiertää  urkupilli vuoris-
ton, ja katsastaa miltä se reitti vaikuttaa. Reitin pituus arviolta n. 4 tuntia. Jos siihen yhdistää 
hieman makkaranpaistoa, niin saattaa kulua useampikin tunti. 

    
to. 11.01. Kun kaikki suunnitellaan hyvin, niin silloin kaikki voi myös mennä mönkään. Niin kävi 

meille tänään. Kari otti perheensä mukaan, koska tänään piti olla sellainen helpompi ret-
ki/tutkimismatka. Olimme varautuneet eväillä ja makkaroilla, jotka oli lopuksi tarkoitus 
grillata tulentekopaikoilla. Kuitenkin nousi voimakas tuuli, ja se toi nopeasti sadepilvet vuo-
ren ylle. Sade ylhäällä vuoristossa pilasi meidän matkamme. Kun ylhäällä alkoi tiputtele-
maan vettä, niin palasimme Calderaan, sytytimme grilliin tulet ja paistoimme makkarat. 
Kaikki kerkesimme tehdä ennen kun sade saapui La Calderan alueelle. Nyt päästiin samalla 
testaamaan kesällä suomesta tuotu Fiskarsin kirves. 

  
pe. 12.01. Lämpötila aamulla mukavasti +21 astetta. Tuntui todella lämpimältä. Olemme saaneet herä-

tä monena aamuna vain +14 asteen lämpöiseen aamuun. Tänään on kuitenkin perjantai ja 
Xibanan sauna kutsuu kovempaan lämpöön iltapäivällä 14.00 - 16.00. 

  
la. 13.01. Aamulla heräsimme puoli seitsemän aikaan siihen kun vettä satoi ja kova tuuli liikutteli 

penkkejä parvekkeella. Puut heilui lähes samaan malliin kun edellisen vuoden myrskyssä. 
Nostimme sisälle pyykinkuivaustelineen ja penkkien päälliset. Web-kamerakin piti siirtää 
sisäpuolelle, koska tuuli riuhtoi sitä siihen malliin että se saattaisi kokonaan irrota telinees-



tään, ja pudota. Kun heräsimme 8.30 oli sade lakannut mutta tuuli jatkuu puuskittaisena, 
kylläkin hieman vaimeampana. Lämpötila +24 astetta. 

    Taivas pilven peitossa. Kertoivat että Teidellä on nyt lumi. En ole sitä itse nähnyt. Kävin 
aallonmurtajalla katselemassa, mutta vuori ei minulle näyttäytynyt. 

  
ma. 15.01. Pari päivää puhalteli tuuli kunnolla, ja hiekkapöly sotki paikkoja. 
 
 Eilen pääsin ottamaan kuvan Teidestä, kun se oli saanut kauan odotetun lumipeitteen. Nyt 

sitten on vain ajan kysymys että milloin se on taas ilman lunta. Kaksi päivää on lämpötila 
ollut todella korkea. Mittarit on näytellyt kaupungilla yli 30 asteen lukemia. Lumi Teideltä 
on vähentynyt sellaista vauhtia että huomenna se saattaa olla jo lähes kokonaan sulanut, sillä 
säätiedotus lupasi lämpimän sään jatkuvan. 

    Tänään hemmottelimme itseämme ja kävimme Annella hieronnassa. Hieronnan jälkeen 
olimme varanneet vielä saunan. 

    Eilen (su. 14.01) näin, ja pääsin kuvaamaan (Bermejossa) ensimmäisen kerran opuntian 
pinnalla kasvavan kilpikirvan. Kirvasta saadaan punaista elintarvikeväriä, jota käytetään 
monissa elintarvikkeissa. 

  
ti. 16.01. Jälleen Mascassa. Barrancco on paikka jossa aina tulee ihailtua maisemia, vaikka ne on 

nähnyt moneen kertaan. Olemme ihmetelleen vesikanavan tarkoitusta, jonka alku sijaitsee n. 
tunnin kävelymatkan päässä Mascasta. Kanava jatku pitkälle kohti merta. Viimeisin havain-
to josta sen näkee on paikka jossa kanava sijaitsee yli 100 metrin korkeudessa pystysuorassa 
kalliossa. Lisäksi olemme ihmetelleen erästä höyrykonetta joka sijaitsee n. 1,5 tunnin käve-
lymatkan päässä Mascasta. Kone painaa arviolta n. 300 kg, ja se on asennettu kallioluolaan 
n. 10 metrin korkeuteen barrancon pohjalta. Se, että minkä takia kone siellä yleensä on, ja 
mitä sillä on siellä tehty on yhä arvoitus, jonka selvitys kiinnostaa. 

  
to. 18.01. Tänään on ohjelmassa saarikierros Anagan hienoissa maisemissa. Anagan jälkeen suun-

taamme matkan kohti Esperanzan metsää. 
    Suunnitelma muuttui lähtöviivalla, ja suuntasimmekin matkamme ensin Icodin ja Ga-

rachicon kautta Mascaan ja sieltä Teidelle. Teideltä Los Rodeoksen kautta Puertoon. 
  
pe. 19.01. Eilisen saarikierroksen aikana saimme huomata että mantelipuut aloittelevat kukintaansa 

Santiago del Teiden laaksossa. Muutamissa puissa oli jo kukkia. Kukinta on kuitenkin vielä 
vähäistä. 

    Viime viikolla Teidelle satanut lumi oli sulanut etelänpuoleiselta rinteeltä kokonaan pois. 
Hissit kulki ja liikenne pelasi normaalisti. Lämpötila ylhäällä n. +10 astetta. 

  
su. 21.01. Retkeilyssä on nyt menossa pieni hengähdystauko, joten on aikaa hieman huollattaa autoa ja 

itseään. Auton vien huoltoon maanantaina. Itse olen aloittanut kulkemisen hieronnassa. Olen 
varannut aikaa useampaan käyntiin. Käyn Annella hieronnassa Hotelli Magec:issa, joten 
voin varata loppuun vielä saunomisen. 

    Huomisesta tulee sitten väkisinkin "shoppailu" päivä. Kun vien auton huoltoon, niin aion 
jäädä odottelemaan sen valmistumista La Villan/Campon tuntumaan. Tarkoituksena on os-
taa uusi kahvinkeitin, joten siihen on nyt sitten aikaa oikein ruhtinaallisesti. 

  
ma. 22.01. Auton huoltopäivä. Oli aika käyttää auto huollossa, olihan sillä ajettu suomenreissu 

(16000km) ja täällä lisää. Fordin huoltopaikka on moottoritien takana, lähellä La Villa ni-
mistä ostoskeskusta. Kun vein auton ovelle tuli ensimmäisenä työn vastaanottaja pukeutu-
neena vaaleisiin housuihin ja kauluspaitaan ja kravattiin. Hän ajoi auton nosturille ja tarkasti 
ensimmäisenä jarrupalat. Tietokoneelta tutkittiin mitä muuta huoltoon kuuluu, ja niistä teh-
tiin kirjallinen sopimus, sekä minulle annettiin yksi osa siitä sopimuksesta ja kustannusarvio 
huollosta. 

 



 Nyt kuitenkin oli tarvetta vaihtaa jarrunestettä, niin siitä soitettiin minulle ja pyydettiin sii-
hen lupa. Huollossa tehdään vain ne mistä tehdään sopimus. Kyllä olikin Euroopan pölyt 
tarttuneet ilmanpuhdistimen suodattimeen. Huolto kesti kolme tuntia ja kustansi hieman yli 
300e 

 
to. 25.01. Eilen illalla olimme ystäviemme luona "yläkaupungissa". Meidät oli kutsuttu kahville, ja 

syömään räiskäleitä. Räiskäleet hillon ja kermavaahdon kera on täällä sen verran harvinaista 
herkkua, että kun niitä on tarjolla, on ilmassa silloin pienen juhlan tuntua. 

    Säätiedotus näytti illalla tälle päivälle vesisadetta, ja pieniä salaman kuvia myös saaren 
kohdalla vilahteli, eikä lämpötilakaan ollut ennusteen mukaan kovin mieluinen. 

    Nyt sataa, ja tuulee, ja on viileää. On sellainen ilma että ei tee mieli lähteä ulos. Lämpötila 
(klo. 9.30) on 14,3 astetta. Pilvet on todella matalalla. (Kännykkäkuva ajankohtaisissa) Jos 
näin jatkuu, niin se tietää sitä että ylhäällä vuorella saattaa olla kohta paljon lunta. 

    Klo. 12.30 lämpötila kohonnut 21 asteeseen. Pilvipeite alkaa repeileen ja näyttäis, että 
iltapäivällä vielä paistaa aurinko lämpimästi. Kierros aallonmurtajalla ei tuonut selvyyttä 
vuoren lumitilanteeseen, sillä pilvikerros estää Teiden näkemisen. Izañan observatorion 
webcam näyttää että lumi ei ole Teidellä lisääntynyt. Pilvikerrostuma on ollut niin alhaalla, 
että Teiden huippu on ollut sadepilvien yläpuolella.  

  
pe. 26.01. Täällä eletään viimeistä ratkaisun päivää paikallisen Triunfo (Idols) kilpailun parissa. For-

maatti on erilainen, mutta voiton tarkoitus on sama kun Idols kisassa. Täällä loppukilpailuun 
selviytyneet 15 parasta suljetaan akatemiaan 15 viikon ajaksi. Kerran viikossa äänestetään 
yksi ulos. Siellä heille annetaan hyvät eväät tulevaa musiikkiuraa varten. On laulu-, tanssi-, 
esiintymiskoulutusta. 

    Eilen to. oli viimeistä edellinen päivä, jolloin kolmesta jäljellä olevasta kilpailijasta pul-
lautettiin yksi pois. Illan finaalissa on vastakkain kaksi kilpailijaa. Mukana esiintymässä on 
kaikki kisassa olleet, sekä viimevuotisia voittajia.  

    Tuomaristokin on olemassa ja se kommentoi aina laulajien esityksiä viikoittain pidettävis-
sä esiintymisissä. Ryhmä on koottu musiikkialan ammattilaisista. Kun suomessa Idols kisas-
sa "tyly tuomari on nimeltään Jone", niin täällä "tyly tuomari on Risto". 
http://www.ot.telecinco.es/archivo_risto_1.htm Myös täällä "tylystä" puhutaan enemmän 
kun muista. Risto on jatkuvasti puheenaiheina uutisissa, ja monissa keskusteluohjelmissa.  

    Voittajat ratkaistaan kuitenkin yleisön puhelinsoittojen ja teksti viestien perusteella. Tähän 
mennessä ainakin 10 parasta kilpailijaa on palkittu henkilöautoilla, ja tämän illan suuressa 
finaalissa voittaja kuittaa 120000 euron palkinnon ja suuret levytyssopimukset. 

  
la. 27.01.  Säätiedotuksissa varoitettu myrsky on saapunut saarille. Eilen illalla Puertossa hieman sateli 

ja tuuleskeli, mutta aivan säätiedotuksen lupaamaan myrskyyn ei vielä illalla Puerto de la 
Cruzin puolella päästy. Santa Cruz ja Americasin puoli oli eilen saanut vettä ja tuulta aivan 
haitalle saakka. 

    Tänään TV Canaria näyttää jatkuvasti miten myrsky riepottelee saaren eri osia. Pääkau-
punki ja etelän rantakaupungit ovat kovimman myrskyn kourissa. Täällä Puertossa ei ole tä-
hän mennessä juurikaan ole myrskystä tiennyt. Nyt 15.00 paikkeilla alkoi tuulemaan voi-
makkaasti. Belairin asukkaat tyhjentelevät parvekkeitaan ja vievät kaiken irtonaisen sisällä. 
Kaduilla pyörii tuulen mukana  kaikenlaista roinaa ja roskaa. 

    Uutiset näytti Cumbre Dorsalin tieltä (Esperanza) kuvaa. Tie oli suljettu Teiden suuntaan. 
Tielle oli ainakin tippunut suuria kiviä. Saattaa olla myös että ylhäällä kaikki sataa lumena. 
Sitä vaan ei nyt näe. 

    Myrskyn saattaa jatkua jopa viikonlopun yli. Me olemme päättäneet noudattaa TV uutisis-
sa annettua varoitusta: MEJOR EN CASA, ja pysyä sisätiloissa.  

    16.30 Voimakas tuuli jatkuu edelleen. Lämpötila vain 15,6 astetta. Ulkoa kuuluu silloin 
tällöin kolinaa ja ääniä, jotka tulee esineistä joita tuuli riepottelee pitkin katuja. Web kamera 
heiluu niin että sitä on koko ajan tarkkailtava. Olen sen johdosta lukinnut kiinni, joten ei se 
maahan saakka pääse putoamaan, jos vaikka irtoaa telineestään. 



  
ma. 29.01.  Klo. 8:30. Lämpötila 14,7 astetta. Tuuli on lakannut ja sateet on loppunut. 
    Observatorio Izañan kotisivut http://www.iac.es/ot/real/index.html kertoo nyt sen tiedon 

jota olen odotellut. Sateet on tullut ylhäällä lumena. Teide on webCam kuvan perusteella 
saanut kunnollisen ja paksun lumipeitteen. 

    Lumikerros tietää sitä että Teiden kävelyretket on tälle talvelle toistaiseksi tehty. Yksi 
retki oli helmikuulle suunnitelmassa, koska näytti että vuorelle ei tule lunta, mutta nyt se 
luultavasti jää tekemättä. 

    Viikonlopun myrsky tuli ja meni. Nyt aurinko paistaa jälleen ja ilma näyttää oikein muka-
valta. Eilinen kävelykierros San Telmossa todisti sen että pieni vesisade ei pelota kaikkia 
lomalaisia. 

    Tämän aamuinen kävelykierros kalasatamassa ja Charcolla näytti että loputkin lomalaiset 
ovat heti palanneet normaaliin "päivärytmiin", eli lähteneet liikkeelle hotelleistaan, ja kan-
soittaneet Puerton katukahvilat ja kaupungin kadut. 

   
ke. 31.01. Tämän kuun viimeinen päivä kului San Pedron reitillä. Lähdin liikkeelle aamupäivällä n. 11 

paikkeilla ja palasain n. 17.30 Puertosta aallonmurtajaa pitkin Punta Pravaan. Sieltä jatkoin 
kohti Maritim hotellia. Koiratarhan vieressä kävin katselemassa kun kaksi miestä valmistaa 
suurta sardiinia. Sardiinia kuljetetaan pitkin kaupunkia karnevaalien aikaan ja lopuksi se 
poltetaan satamassa. Maritim hotellin ulkopuolen ikkunoita oltiin pesemässä. Siinä hom-
massa ei saa olla korkean paikan kammoa. 

    Reitin varrella on paljon rakennettuja näköalapaikkoja ja siten myös paljon katseltavaa. 
On hienoja maisemapolkuja, Francon aikanaan rakennuttama vedenpuhdistamo, joka ei enää 
ole toiminnassa. On vanhoja hienoja maatiloja, tähystys-, tykki- ja näköalapaikkoja. Mie-
lenkiintoisin tapahtuma sattui eräällä pellolla. Siellä mies oli istuttamassa perunoita maahan. 
Ilmeellisintä oli se, että perunat oli lohkottu neljään osaan ja hän laittoi maahan perunaloh-
koja. Lohkot oli pyöritelty jossain keltaisessa jauhossa. Hän kertoi sen olevan jotain "sulf-
fiittia", tai se ainakin kuullusti hänen lausumanaan sellaiselta. 

    Paluumatkalla kävelin ensin San Pedrosta Los Realejokseen, sieltä Monesterion ja La Vil-
lan kautta Puerttoon. Matkalla sain jälleen huomata, että tämä saari on rakennettu autoilijoil-
le. Paikoin tien piennar oli niin kapea ettei meinannut kävelemään sopia. Tunneli paikoissa 
piti kiertää pitkä kiertotie, että pääsi tunnelin toiseen päähän. Moottoritiellä tunnelissa käve-
leminen vaatii jo liikaa extremeä, joten jätin sen tekemättä. Kun vaihtoehtoja ei ole niin 
moottoritien pientareitakin on paikoin pakko käyttää. 

 
 
Helmikuu  2007 

 
pe. 02.02.  Eiliselle kävelyreitille tuli Google Earth ohjelmalla mitattuna matkaa 19,9 km. 
    Tänään vietimme Paulan vapaapäivää. Olimme valmistautuneet vapaapäivään varaamalla 

Annelta iltapäiväksi molemmille hieronnan ja saunan. Aamupäivällä Paula leipoi hieman 
munkkeja, ja sitten iltapäivällä oli vuorossa itsensä hoitaminen. 

    Tänään oli pyhäpäivä, ja se sotki meidän ruokailu suunnitelmiamme. Tarkoituksemme oli 
mennä syömään jonnekin paikallisten ravintolaan Puerton ulkopuolelle. Nyt kuitenkin jou-
duimme sitä siirtämään, koska moni paikka on tänään suljettu, emmekä olleet minkään pai-
kan suhteen varmoja siitä että onko ko. paikka auki vai ei. Melkoisella todennäköisyydellä 
olisimme joutuneet palaamaan takaisin ilman ruokailua, joten siirsimme menon johonkin 
toiseen päivään. Nyt tyydyimme käymään La Pazissa, ja siellä Mini Golf nimisessä paikas-
sa. Aikaisemman hyvän kokemuksen perusteella valitsimme ko. paikan.  

  
la. 03.02.  Lämpötila klo. 9:30 on 17,5 astetta. Taivas lähes pilvetön. Tänään on meidän ensimmäinen 

kirpputoripäivä tänä talvena. 
    Moneen päivään oli jälleen aurinkoinen ja lämmin päivä, joten vietimme sen osaksi ul-

koillen. Aamupäivällä kävimme Mercadon pihalla olevalla kirpputorilla. Myyjiä oli todella 



paljon ja katselijoitakin riitti joka pöydän ääreen. Me emme löytäneet mitään mielenkiin-
toista ostettavaa. 

    Kirpputorin jälkeen kävimme ruokaostoksilla, ja läksimme kotiin laittamaan kotiruokaa. 
Me toimme kesällä suomesta ruokatarvikkeita, joita täältä ei saa. Nyt oli Poronkäristyksen 
vuoro. Spar kaupasta saa puolukkahilloa, joten meidän juhla-ateria oli täydellinen, ja var-
maan melko harvinaista herkkua tässä kylässä. 

  
su. 04.02.  Kävin ajelemassa saarikierroksen Masca - Vilaflor - Teide. Tällä matkalla näimme mikä on 

Teiden lumitilanne tällä hetkellä. Mascan suunnassa ei mitään uutta tällä hetkellä. 
    Kun olemme Helmikuun puolelle, niin Santiago del Teiden laaksossa kukki parhaillaan 

satoja mantelipuita vaaleanpunaisissa tai valkoisissa kukissa. 
    Me kävimme katselemassa Los Gigantesin maisemia, ja ajoimme ylös vuorelle Vilaflorin 

kautta. Siellä näimme että Teiden etelärinne on lähes lumeton aivan huipulle saakka. Itärin-
teen puolelle on lunta runsaasti. Itärinteen lumitilanne kiinnostaa minua kovasti, sillä yksi 
kävelyretki Teidelle olisi vielä suunnitelmissa, jos vain lumitilanne sen sallii. Nyt kuitenkin 
itärinteellä on lunta paljon. 

    El Portillon kohdalla lunta oli enää jäljellä pikkuisen siellä täällä, mutta paikalliset osaavat 
ottaa ilon irti vähästäkin lumesta. Ylös oli lähdetty koko perheen voimalla, ja kaikenlaista 
ajanvietettä lumen kanssa keksivät. Siellä leikki aikuiset lähes samalla innolla kun lapsetkin. 
Näin alhaalla (2000-2200M) lunta tuntuu olevan harvoin, joten silloin kun sitä on niin sil-
loin siitä otetaan ilo irti. 

  
ma. 05.02. Chamorcassa retkeilemässä. Kiersimme reitin Chamorca - Mta.tafada - Faro - Chamorca. 

Retkiaika 5,5 tuntia ja matkat päälle. Nyt kun Helmikuu on kohta puolessa, niin muutama 
Anagan niemen kukista on aloittanut kukintansa. Anagassa kasvaa paljon kukkia joiden ku-
kinta-aika alkaa maalikuun puolella, ja silloin myös Anagan pohjoiset rinteen saa uusia vä-
risävyjä. 

   
ti. 06.02  Tänään tein saarikierroksen ryhmän kanssa johon kuului kolme suomalaista ja yksi tenerif-

falainen. Kiertoajelumme suuntautui Mascaan ja sieltä Teidelle. Carloksen ansiosta sain op-
pia tietämään muutaman uuden ruokapaikan, joita voidaan vastaisuudessa tulevilla saari-
kierroksillani testailla. 

   
to. 08.02  Tänään olimme taas hieronnassa ja saunassa. Olemme ottaneet itsellemme ohjelmaan sellai-

sen 5 hierontaa + sauna satsin. Nyt niistä on jo neljä käyty. Ensiviikolla on ohjelmaa koko 
viikolle niin paljon että viimeinen hieronta jää seuraavalle viikolle. 

    Poikamme Antti tulee sunnuntaina tyttöystävänsä kanssa Puertoon viikon lomalle, joten 
seuraava viikko on tekemistä täynnä. Myös kaksi retkeä mahtuu viikon ohjelmaan, Masca ja 
Chamorca. Muu aika on sitten varattu lomailuun shoppailuun, ja auringon paistatteluun. 

  
pe. 09.02  Olen kääntänyt kameran asentoa hieman. Syy on se että A-talossa asuu joku suomalainen 

joka on käynyt valittamassa toimistoon, että minulla on web-kamera. (Totta kai minulla on 
web-kamera, sillä olen yksi niistä harvoista tässä taloyhtiössä joka sellaisen osaa laitta, ja 
saa sen vielä toimimaan.) Sitten tuli toimiston työntekijä tomerana sanomaan että kamera ei 
saa olla käynnissä. Täti tomeran käynnillä ei ole muuta vaikutusta asiaan, vaan odottelen 
rauhassa että ko. henkilö tulee siitä minulle henkilökohtaisesti valittamaan. 

    Kamerani kuvaa yleisnäkymää Valois kadulta, eikä sitä ole suunnattu mihinkään yksityi-
seen tilaan tai alueeseen, joten kenenkään yksityisyyttä ei loukata. 

    Eilen illalla Jorman baarissa pidetty "pikapalaveri", on kutistanut mahdollisen valittajan 
kolmeen henkilöön. Sen oikean erottuminen näin pienestä ryhmästä ei vie kauan aikaa. 

    Maailmassa on tänä päivänä tuhansia web-kameroita, ja niistä kymmeniä Kanarian saaril-
la, ja niistä kymmenistä osa on Teneriffalla. Kameroita on suunnattu uimarannoille, hotelli-
en uima-altaille, puistoihin, kaduille, ja ne on aivan luvallisia. 

  



ti. 13.02.  Sen verran on kameran kätöstä valittaneesta henkilöstä saatu tietoja, että valituksen syy on 
se, kun lähes joka ilta tullaan kotiin enempi vähempi viineissään, niin sitä ei saa kukaan 
nähdä web-kamerasta. 

    Belairissa on vain muutama "finlandesaa" jota osaa espanjaa niin hyvin että voivat mennä 
konttorin valituksen tekemään, ja lisäksi vielä viihtyvät oikein hyvin viinilasin ääressä. 

  
pe. 16.02. WEB-kamerastani on tullut kuulemma viikon puheenaihe Puertossa. Mielenkiintoiseksi 

asian tekee se, että ne jotka vähiten tietokoneista ymmärtävät, ne siitä eniten puhuu. 
    Web-kameran toiminta ja sen zoom on heille kiusaava juttu, sillä he eivät tiedä miten ka-

merani zoom toimii, mutta ovat kovasti tietävinään. Eivät tiedä miten paljon kuvaa voi 
zoomata laadun siitä kärsimättä, ja että jonkun mahdollinen salarakas tunnistetaan kuvasta. 

    Olen siitä aivan varma, että ketään suomessa Web-kamerakuvaa katselevaa ei kiinnosta 
jonkun suomalaismummun salarakkaat, tai missä kunnossa he kotiin tulevat. Heitä kiinnos-
taa nähdä yleiskuvaa Puertosta, ja millainen sää täällä on, sekä miten aurinko mahdollisesti 
paistaa. 

 
    Kun A talon asukas aikaisemmin meni kotiin, niin hän näkyi kamerassa niin pienenä pis-

teenä että häntä ei voitu siitä tunnistaa. Nyt minut pakotettiin zoomaamaan kuvaa siten että 
Belairin autoportti ei saa näkyä, eikä se enää kuvaa Belairin aluetta. On selvää että nyt kun 
kuva on rajattu niin se mitä siinä nyt näkyy, näkyy suurempana kun ennen. 

    Jotta puheen aihetta riittää, niin nyt myös autoni saa kuulla kunniansa. Se on kuulemma 
parkkeerattu väärään paikkaan, kun se on on aivan Belairin autoportin vieressä. Joka kerta 
kun finlandesa kävelee ohi portin kotiinsa, joutuu hän autoni takalasista lukemaan tekstiä 
www.retket.info ja se häntä tuntuu myös rassaavan. 

    Sananlasku sanoo, että se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. Tässä tilanteessa se pitää 
täysin paikkansa. 

 
su. 18.02. Tänään vein Antin ja Hannan etelän lentokentälle. Viikon loma on lyhyt aika ja se tuntui 

menevän vilahtamalla. Kävimme viikon aikana Teidellä (vain hissillä ylä-asemalle, koska 
polut oli suljettu jään takia), Mascassa ja Chamorcassa. Eilen, heidän lomansa viimeisenä il-
tana kävimme katselemassa karnevaalien avajaiskulkuetta. 

    Heidän viikon lomalle osui myös minun Web-kameraani kohdistunut valitus. Antti ja 
Hanna pääsivät omin silmin näkemään mikä on erään Belairin naisasukkaan (Finlandesa, 
kuten toimistosta asia minulle ilmoitettiin) mielenkiinto toisten ihmisten asioita kohtaan. 
Samalla he saivat huomata sen että asiamme jotka ei mitenkään liity Web-kameraani saavat 
haukkuja osakseen. 

 
ti. 20.02. Karnevaaliohjelmassa oli tänään XXXV vanhojen autojen kulkue. Autot joita oli useita 

kymmeniä, saapuivat Puertoon La Pazin suunnasta rantatietä. Kiersivät kaupungilla kierrok-
sen ja ryhmittyivät Avenida Colonille jossa yleisöllä oli mahdollisuus tutustua autoihin. Mi-
nä kuvasin autoja Generalissimo kadulla. 

    Huomenna ke. on Sardiinin hautajaiset. Sardiini (jonka valmistusta olen pari kertaa käynyt 
katsomassa) kuljetetaan Avda. Colónilta satamaan, jossa se poltetaan. Jos viimevuotinen 
kaava toistuu, niin lopuksi on näyttävä ilotulitus.  

    Kulkue menee osan matkaa pitkin Valois katua, eli ohittaa Belairin web-kamerani kuvaa-
maa katua. Viimevuoden kulkue ohitti paikan n. 21:35 

 
to. 22.02. Sardiinin hautajaiset veti yleisöä kalasataman lähes täyteen. Aluksi kuvasin kulkuetta Valois 

kadulla, sitten siirryin kalasatamaan odottamaan sardiinin polttoa ja ilotulitusta. Kalasata-
massa ei tarvinnut olla yksin, sillä lähes koko satama-alue oli kansoitettu täyteen. Karnevaa-
li on kansainvälinen juhla joten se vetää lomailijat mukaan juhlahumuun. Jotkut tulevat ni-
men omaan karnevaaleja varten Puerttoon lomailemaan. Vain kesällä vietettävä Fiesta de 
Pescadores heinäkuussa vetää satama-alueelle enemmän kansaa kun sardinin hautaus. Myö-



häinen siirtyminen satama-alueelle aiheutti sen että en päässyt lähellekään poltto tapahtu-
maa, ja jouduin ottamaan kuvat melko kaukaa. 

    Kävin pari kertaa katsomassa kun sardiinia rakennettiin Punta Pravassa. Sitä teki 2-3 
miestä monta viikkoa. Kun kävin ensimmäisen kerran tammikuun viimeinen päivä, niin kala 
oli jo saanut muotonsa ja sitä oltiin pinnoittamassa. Nyt se poltettiin viidessä minuutissa 
tuhkaksi. 

 
pe. 23.02. Tänä iltana on Charcon läheisyydessä korkokenkä maraton, ja huomenna karnevaali huipen-

tuu suureen päätöskulkueeseen. 
    Aamupäivällä soittokunta istui Loro Parkin junassa ja soitteli rytmikästä musiikkia, junan 

kierrellessä ympäri kaupunkia. 
    Olen laittanut muutamia kuvia Avajaiskulkueesta ja Sardiinin hautauksesta ajankohtaista 

valikkoon. Kulkueet menevät saman kaavan mukaan, ja samoja katuja kun edellisvuonna-
kin, joten suuria muutoksia uusissa kuvissa ei edellisiin kuviin verrattuna ole. 

 
la. 24.02. Eilinen korkokenkäjuoksu oli taas tapahtuma joka sai kansan liikkeelle. Kuten muinakin 

päivinä jouduin ottamaan kuvia aluksi aika kaukaa, mutta sitten tapahtuman edetessä pääsin 
paremmalle paikalle. Jos täällä jossain tapahtumassa aikoo saada hyvän paikan kuvausta 
varten tulisi lähteä liikkeellä 1-2 tuntia ennen tapahtuman alkua, ja odotella sitten siinä. Ka-
tujen reunustat alkoi täyttymään ihmisistä jo kahdeksan jälkeen vaikka tapahtuma alkoi 
22:00. 
   Nyt aamulla 9:30 on Plaza de Constitucíonin (tuo viereinen parkkialue) tyhjennys käyn-
nissä. Siinä oli viime vuonna ambulanssien päivystyspaikka, ja luulen että se on varattu taas 
samaan tarkoitukseen. 

 
su. 25.02. Eilisen kulkueen seuraaminen lähtöpaikalla oli kuvauksen kannalta hyvä paikka. Kun kävin 

katselemassa päivällä lähtöpaikalla valmisteluja, niin katujen varrella oli jo silloin istuske-
lemassa paljon ihmisiä. Olivat tullee varmistamaan istumapaikan, vaikka lähtöön oli aikaa 
yli 2 tuntia. Istumapaikoista perittiin 10 euron hintaa, ja ne tuntui menevän hyvin kaupaksi. 

    Lähtöpaikalla ryhmät kokoontuivat muodostelmiinsa ja kun he pääsivät Generalissimon 
risteyksen kohdalle, niin siitä kohdin alkoi heidän show pyörimään ja musiikki soimaan. 
Ryhmien lähtö kesti n. kaksi tuntia. 

    Kulkueen perässä tuli siivouspartio joka on tehokkuudessa vartaansa vailla. Noin. 300 
metrin päässä viimeisestä ryhmästä kulkeva partio puhdisti kaiken juhlinnan jäljet. Sen jäl-
keen katu puhdas. Kaikki roskat oli pois kadulta, roskikset oli tyhjennetty ja katu pesty. 

 
 
Maaliskuu 2007 

 
pe. 02.03. WebCam teetti töitä, että sain sen tänään toimimaan. Eilen yritin muuttaa w-lan tukiaseman 

palomuuriasetuksia jotta saisin toisen kameran toimimaan langattomana. Toinen kamerani 
ei kuitenkaan vielä hyväksynyt asetuksiani ja teki stopin. Aamulla yritin jatkaa muutoksia, 
mutta kamerani ei edelleenkään hyväksynyt niitä. 

    Koska on perjantai ja saunapäivä, niin jätän asennusjutun johonkin toiseen päivään. On 
tultava toimeen yhdellä kameralla, kuten tähänkin saakka. 

 
pe. 09.03. Olen pitänyt hieman "lomaa". Viikolla laitoimme toisen web-kameran Timpalle, mutta se ei 

alkanut pelittään toivotulla tavalla. Retkirintamalla on ollut hieman hiljaista. On hiihtolomi-
en aika ja monet lomalaiset on reissussa lastensa kanssa, ja silloin lomaa vietetään lasten 
ehdoilla siten kun lapset se haluaa. Viime kevät oli samanlainen, eli oli muutaman viikon 
hiljainen kausi. 

    Kun on hiljainen kausi niin silloin on omien retkien aika. Maanantaiksi olen kerännyt pie-
nen ryhmän jonka kanssa lähden tutkimaan uusia retkipolkuja Cañadasin alueelle. Ensin on 
vuorossa Guajara (2715m) ja sen alapuolella oleva Paisaje Lunar. 



    Hannu oli hankkinut toiseen kameraan kunnollisen jalustan. Sillä me Timpan kanssa kiin-
nitimme toisen kameran paikalleen hyvin tukevasti. Nyt kun kamera on kunnolla kiinni niin 
on vielä käytävä laittamassa ohjelman asetuksen kuntoon, jotta saadaan se pelittään, ja sitten 
saadaan nettiin toinen live-kuva Puertosta. 

    Tänään kuulimme sellaisen uutisen, että Nykäsen Matti on tulossa Gran Canarian Inglesiin 
esiintymään, ja tekisi myös visiitin Teneriffalle ja esiintyisi ennakkosuunnitelman mukaises-
ti Scandicissa ti. 20.03. 

  
ma. 12.03. Tänään kävimme tutkimassa millainen on reitti Guajaran vuorelle ja takaisin. Lähdimme 

Parador Nacionalin parkkipaikalta 9:40 ja olimme Guajaran huipulla 13:12. Olimme käyttä-
neet nousuun ja sen reitin tutkimiseen aikaa kaikkiaan 3 tuntia 35 min. Ylhäällä ihastelimme 
maisemia ja vietimme ruoka- ja valokuvaustaukoa reilun puolen tunnin ajan. Sitten aloi-
timme alas laskeutumisen. Laskeutuminen (n. 600m) tapahtui melkoisen jyrkkää rinnettä, 
jossa huolellisesti piti miettiä mille kivelle milloinkin jalkansa laittaa. 

  
ti. 13.03.  Mascassa. Tänään Santiago del Teiden laaksossa näimme, että mantelipuut on lopettanut 

kukintansa, ja kukat ovat pudonneet. Tilalle on tullut mantelin alkuja. Sellaisia hieman man-
telia suurempia ja ohuen karvan peitossa olevia vihreitä mykeröitä. Myös Mascan barran-
cossa syvällä rotkossa on polun vieressä yksi mantelipuu. Siitä Mascan puusta on mantelien 
valmistusta hyvä seurata, ja ehkä poimia myöhemmin joulupuuroon yksi manteli. 

 
la. 17.03.  Nyt alkaa saada vaihtelua tähän jalkapallomaan television urheilutarjontaan, kun on seurat-

tavana F1 kilpailut. Täällä TV 5 näyttää formulat, kuten aikaisempinakin vuosina.  
    Jääkiekkopelit kuuntelen netin kautta. Jokaisella pitää olla oma joukkue jota kannustaa, ja 

minulla se on syntymäkuntani joukkue Kärpät. Tänään jännitän ottelua Pelicans - Kärpät. 
    Keskiviikkoiltana täällä oli oikein ukkosilma. Satoi ja salamoi. Alhaalla Puertossa satanut 

vesi tuli ylhäällä vuorella lumena. Seuraavana päivänä vuoren harjanteet ylhäällä oli lumen 
peittäminä, ja liikenne oli ollut kuulemma poikki. Päivälämpötila on kuitenkin päivällä sel-
lainen että Cañadasin tasanteiden alueelta lumi sulaa pois hyvin nopeasti. Aamulla yritin 
katsella Izañan web-kameran kuvaa http://www.iac.es/ot/real/index.html mutta en nähnyt 
Teiden lumitilannetta, koska "tähtitornit" on pilvikerroksen saartamana. 

 
su. 18.03. Toista päivää jo asuntoni "vankina". Olen saanut jonkunlaisen flunssan. Lihaksia särkee ja 

aivastelen. Kauppaan pitäisi mennä, mutta kun palelee, eikä viitsi mennä villatakki päällä 
ulos kun toiset kulkee lyhythihaisissa paidoissa. Ei auta kun odotella iltaa, siihen saakka kun 
hieman viilenee, ja mennä sitten suorittamaan ostokset. 

    Formulan uusintalähetys tuli kokonaisuudessaan 12:00 ja katsoin sen sitten alusta lop-
puun. Yritin seurata sen jälkeen ajankuluksi jotain ympäriajoa. Olisiko ollut Pariisista Ni-
zaan, en muista tarkkaan. Kamera kuvasi yhtä ja samaa polkijaa 15 min. Yritin miettiä mikä 
lajissa katsojia viehättää. Minusta se oli erittäin yksitoikkoista, ja vaihdoin kanavaa. 

    Kun sairastaa, niin sitä yrittää kaikilla tavoin saada aikansa kulumaan. Kun vielä ottaa 
muutamat torkut päivän aikana, niin sitten yö taas valvotaan, ja ajan kuluttaminen on vain 
työläämpää.. 

 
ma. 19.03.  Flunssa jatkuu. Tänään sain avuksi apteekista lääkettä, jonka toivon helpottavan tilannetta. 

Eilen jouduin seuraamaan jotain polkupyöräilyä telkkarista, kun ei tullut parempaa ohjel-
maa. Aamulla kun aamulähetykset päättyi, niin taas alkoi tennis ja pyöräily. Jälleen on pitkä 
päivä tulossa, mutta onneksi on jääkiekkoa jota voin seurata illalla netin kautta. Tänään vuo-
rossa Kärppien kolmas peli. Kaksi aikaisempaa on hoidettu "kotiin". Kärppälippu oottaa laa-
tikossa tuulettamista. Viime keväänä ei päässyt sitä tuulettamaan, mutta nyt toivotaan että 
näin kävisi. 

 



ti 20.03. Flunssa alkaa olla pois, mutta pientä lihaskipua on vielä jäljellä. Eilen sain ensimmäisen 
tuotantokauden DVD-levyt TV-sarjasta PAKO. Jopas alkoi sairasteluaika paremmin kulu-
maan. Kärppien neljät voitto Pelicansista piristi olon myös hieman. 

    Huomenna on jo tarkoitus lähteä liikkeelle. Pieni kävelylenkki sateen puhdistamassa ul-
koilma tekee varmaan hyvää. Olen ollut jo kolme päivä sisällä. Vain ruokaostoksille ja ap-
teekissa olen käynyt. 

    Pari päivää saatiin sadetta ja ukosta oikein kunnolla. Aamulähetys TV:ssä kertoi vettä 
satanee parhaimmille paikoille jopa 150 litraa neliömetrille. 

   
su. 25.03. Viikonloppuna on Puertossa ollut MUECA 2007 tapahtuma. Nuorison taide ja esiintymista-

pahtuma. Ohjelmaa on ympäri kaupunkia. On erilaisia tanssi ja näytelmä esityksiä. On tai-
teilua paperille ja katuun. Musiikkiesityksiä on useissa eri paikoissa  ympäri kaupunkia. 

    Sateen on ainakin toistaiseksi loppunut, ja tänään paistaa aurinko. Viikko meni flunssaa 
parannellessa, ja nyt olen sitten jälleen retkeilykunnossa. 

    Myös eilen oli ilmojen suhteen hyvä päivä. Olin saarikierrosajelulla ja ylhäällä 2200 met-
rissä oli  oikein hieno päivä. Olimme pilvien yläpuolella, joten aurinko paistoi. Vaikka läm-
pötila oli vain 10 astetta, niin auringon säteilylämpö oli korkea, ja se tuntui iholla oikein 
lämpimältä. 

    Huomenna on meno Chamorcan tutkimaan miten on luonto ja kasvisto muuttunut sitten 
edellisen käynnin. 

 
ke. 28.03. Chamorca ja El Palmer on taas kerran kierretty. Flunssa on parantunut hyvin ja taas jaksaa 

mennä. Kun MUECA tapahtuma loppui, niin alkoi koululaisten luokkaretket. Sama on tois-
tunut meidän aikana joka kevät. Hotellit täyttyvät nuorista koululaisista, ja meteli on sen 
mukainen. Lähes kaikki suomalaiset joiden tiedän asuvan hotelleissa, on kertonut, että ei 
pysty kunnolla nukkumaan. Jotkut on onnistunut vaihtaman huoneen hiljaisemmasta kerrok-
sesta, mutta kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta. Päivät on hieman hiljaisempaa, kun nuori-
so nukkuu, mutta kun ilta lähestyy niin alkaa äänet jälleen kuulumaan. 

    Belairissa saamme olla hieman rauhassa, sillä kaupungin keskustasta äänet ei meille kan-
taudu. Aamutunneilla tapahtuva paluu hotelliin sen sijaan kuuluu myös tänne. 

   
to. 29.03. Tänään tein ystävieni kanssa kierroksen Teneriffan tilkkukauppoihin. Kävimme katselemas-

sa millaisia tarvikkeita on myynnissä Teneriffan tilkkutyön harrastajille. Ensimmäisen kau-
pan löysimme saamamme osoitteen perusteella, ja toiseen saimme osoitteen ensimmäisestä 
kaupasta. 

    La Lagunan raitiotieliikennetyöt sotkee pahasti maantieliikennettä, joka on jo kaaoksessa 
ilman tietöitäkin. 1,5 kilometrin pituisen lenkin kiertämiseen La Lagunassa meni tänään ai-
kaa yli puoli tuntia. Raitsikat ajelivat koeajojaan, ja siitä huolimatta autot tukki tasoristeyk-
set oikein kunnolla. 

    Jos raitiotie liikenne joskus alkaa todenteolla toimimaan, niin jotenkin tuntuu että pelti 
tulee rytisemään. Tämä päivänä näin miten autoilijat raitiotien tasoristeyksiin suhtautuvat, 
vaikka koeajojunat olivat näkyvästi liikenteessä. 

 
la. 31.03. Europa Plazalle on pystytetty suuri teltta, jossa esitellään suunnitelmaa Puerto de la Cruzin 

alueen jonkinlaisesta kaupunki-ilmeen kohennuksesta. Silmiin pistävin oli valtavan suuren 
venesataman suunnitteleminen nykyisen aallonmurtajan paikalle. Esitteistä päätellen nykyi-
sen aallonmurtajan vieressä olevat parkkipaikat olisivat jäämässä vesikanavan alle. Kun asia 
on nyt vasta suunnitelmana, niin sen toteutumiseen on pitkä matka. 

    Jos satama tuo mahdollisuuksia matkailuun muille saarille, ja lisäystä meriaiheisen vapaa-
ajanviettoon, niin se on oikein tervetullut suunnitelma. 

 
 



Huhtikuu 2007 

 
 
su. 01.04.  Oikein Hyvää aprillipäivää. On tulossa oikein hyvä saarikierrospäivä. Izanan kamera näyt-

tää pilvetöntä taivasta, joten pilvikerrostuma on alle 2000 metrin korkeudessa. 
 
ti. 03.04.  Koko päivä auringon paistetta. 2-3 viikkooa on ollut hieman pilvisempää säätä, mutta nyt oli 

taas oikein hieno ja lämmin kesäinen päivä. Lämpötila reilusti 25 astetta. Olimme jopa pais-
tattelemassa aurinkoa pari tuntia uima-altaalla.  

    Illalla kävimme Punta Bravassa katsomassa "kesätyöpaikkaamme". Olemme luvannet 
huolehtia erään suomalaisen puutarhassa kukkien kastelun, siihen saakka kunnes lähdemme 
suomeen. Meidän suomeen lähtö on vielä suunnittelematta, mutta johonkin heinäkuulle se 
sattuu. 

 
to. 05.04.  Nyt on Teneriffalle ja Puertoon tullut oikein kesäinen sää. Kolmas päivä peräkkäin lähes 

pelkkää paistetta. Eilen muutama pilvihattara yritti varjostaa aurinkoa, mutta nekin sitten 
haihtuivat olemattomiin. Lämpötila on korkea. Varjon puolella 22 astetta, joten missä pais-
taa, niin siellä paistuu. 

    Retkeilyt alkaa olla tämän talven osalta retkeilty. Parin viikon päästä alkaa meillä kesän 
vietto. Alku kesän ohjelmaamme kuuluu muutaman päivän mittainen matka Fuerteventural-
le, sekä La Palmalle. Ensimmäinen matka on pelkkää lomailua, mutta La Palmalle menem-
me tekemään tuttavuutta saaren paljon mainostettuun ja kehuttuun retkipolkuverkostoon. 

   
pe. 06.04.  Kesäiset säät jatkuu. Aamulämpötila 20 astetta ja taivas on pilvetön. 
    Eilen illalla kaupungilla oli kulkue jossa oli mukana muutama patsas, ja ihmisiä jotka kan-

toivat kynttilälyhtyjä. Kulkue oli liki samanlainen kun viimevuonna, ja se kulki samaa reit-
tiä. En en edes yrittänyt päästä eturiviin kuvaamaan, vaan tyydyin katselemaan sitä takari-
vistä. 

    Tänään lähti suomeen monta suomalaista, jotka ovat täällä viettäneen talvensa. Minäkin 
osallistuin siihen lähtötapahtumaan viemällä kaksi henkilöä laukkuineen pohjoisen kentälle. 

    On perjantai, ja Xibanan saunavuoro. Tänään on käytävä saunassa, sillä parin viikon ku-
luttua Xibanan sauna ei enää lämpene, vaan jää kesätauolle. 

    Nyt näyttäisi siltä että kesä on tullut Teneriffalle. 
 
su. 08.04.  Tänään saapuivat ystävämme suomesta viikoksi loman viettoon Puertoon. Päätimme lähteä 

vastaanottamaan odottelemaan Valle Luzin pihalle. Ensin kuitenkin menimme kirkon luokse 
katselemaan Pääsiäisen viimeistä kulkuetta joka alkoi 12:00. Olimme paikalla hyvissä ajoin. 
Kulkueen kuljettua n. 100 metriä, alkoi satamaan vettä. Se kulkue loppui välittömästi siihen, 
ja kulkueeseen osallistuneet poistuivat välittömästi sateen suojaan. 

    Kävin viikolla katsomassa paria kulkuetta, mutta kun ne ovat edellisen vuoden toisintoja, 
niin en edes pyrkinyt niitä kovin kuvaamaan, sillä katureunat oli kansoitettu lomailijoiden 
toimesta. 

    Nyt kuitenkin paistaa jälleen aurinko, lämpötila 26 astetta, ja taivas puolipilvinen. Tämän 
päivän sateen piti yhden ennusteen mukaan olla olla eilisen päivän aikana, mutta aina ei käy 
niin kun ennustetaan. 

   
ma. 09.04.  Parvekkeeltani on näkymä hotelli Topen suuntaan. Siitä on hyvä käydä aamuisin katsomas-

sa millainen sää on sillä hetkellä. Nyt 9:00 paikallista aikaa paistaa aurinko pilvettömältä 
taivaalta. Lämpötila minun mittarissa on 20 astetta. Olen laittanut lämpömittarini anturin 
sellaiseen paikkaan että siihen ei paista aurinko, joten se näyttää jokseenkin varjolämpötilaa. 
Myös Plaza de la Constituciónin mittari (Jorman baarin vieressä) näyttää 20 astetta. 

    Perjantaina oli saunapäivä, ja Xibana Parkin uima-altaalla näin jälleen miten kolme miestä 
oli ottanut itselleen "pikarusketuksen". Pikarusketuksen tuloksena saa itselleen oikein pu-
naisen ja kosketusaran nahka ja luultavasti vaikeat yöunet. 



   
ti. 10.04.  Klo. 8:00 lämpötila +16ºC. Hieman on kohentunut tammikuun yölämmöistä, jolloin yöllä 

oli 13 astetta. Eilen illalla 22 jälkeen vielä yli 20 astetta. Tänään on tulossa todella hieno ja 
lämmin päivä. Kävin parvekkeeltamme kurkkaamassa ja taivas on tällä hetkellä täysin pil-
vetön. 

    Olen löytänyt mahdollisen autotallin autollemme. Menen sitä illalla 19 aikaan katsomaan. 
Samalla tarkastamme että auto kunnolla mahtuu tallipaikalle ilman mitään suurempia on-
gelmia. Minulla on aikaisemminkin ollut tallipaikkoja tarjolla, mutta automme ei ole mah-
tunut niihin. Monet parkkipaikat on rakennettu pikkuautojen mittojen mukaan. 

    Tänään jännitämme jälleen Kärppien puolesta. Aika näyttää pääsemmekö tänä keväänä 
tuulettamaan Kärppälippua Charcon aukiolle. 

   
ke. 11.04.  klo. 7:30 lämpötila +16ºC. Eilinen päivä oli ja oli. Ensin aamupäivä paistoi ja oli todella 

lämmintä, mutta sitten iltapäivällä keräsi pilviä taivaalle, ja illalla pudotteli muutaman sade-
pisaran.  

    Eilinen Kärppien voitto Jokereista oli jo toinen. Seuraava peli pelataan 12.04 eli torstaina. 
Olen silloin Mascassa, mutta jos kaikki menee hyvin, niin ole jo kotona kun peli alkaa, ja 
pääsen sitä ottelua kuuntelemaan. 

    Eilen kävin katsomassa autotallipaikka suurin odotuksin, mutta se olikin joku kiinteistö-
firma joka sitä vuokraa. Soittajia oli ollut useampia, ja olivat myös käyneet katsomassa sitä. 
Se luvattiin minulle jos ne aikaisemmat soittajat ei sitä ota. Hieman on hankala ajaa siihen 
paikalle, mutta on hyvä saada auto talliin kesänajaksi, kun me itse olemme suomessa. 

    Jälleen on päivä, kun suomalaisia lähtee kesän viettoon. Vien aamulla kentälle neljä ih-
mistä tuosta naapuritalosta. 

 
to. 12.04.  Tämä päivä on juhlapäivä, sillä Kärpät voitti Suomen mestaruuden jääkiekossa. Nyt ei kui-

tenkaan ole juhlan aika, sillä huomenna on vielä Chamorcan retki, mutta viikonloppuna sitä 
juhlistetaan asiaan kuuluvalla tavalla. Olen kuitenkin laittanut ajankohtaisiin kuviin kuvan 
joka kertoo enemmän kun tuhat sanaa talven aikana jännitetyistä otteluista. Täällä otteluita 
ei näe, mutta onneksi netinkautta niitä pystyy seuraamaan. Siitä kiitos Radio Megalle. 

    Onnea koko Kärppä joukkueelle myös täältä Teneriffalta. 
 
la. 14.04.  Eilen, perjantaina olimme tämän kevään viimeisellä retkellä. Se suuntautui Chamorcan mai-

semiin. Kevät siellä on sillä mallilla, että kukkaloisto on parhaimmillaan. Nyt myös Kyntti-
läneidonkielet on kukassaan, joten se on kuin piste i:n päälle. Osa niistä kukista jotka aloitti 
kukintansa aikaisin keväällä, on jo siirtynyt lakastumisvaiheeseen. 

    Myös Paulan talvi alkaa olla työn suhteen loppuvaiheessa. Ruoan laitto Jorman baarissa 
on jäämässä Paulan osalta muiden vastuulle. Ensi syksynä Paula palaa yhden välivuoden 
jälkeen kanssamme retkipoluille nauttimaan Teneriffan upeista maisemista. 

   
ma. 16.04.  Taivas täysin harmahtavan pilvikerroksen peittämänä. Lämpötila Puertossa 9:00 on 16ºC 

Myös vesisade on mahdollista tänään. Sateen mahdollisuuden päättelin itse pilvien väristä, 
mutta minähän en ole mikään sääennustaja, 

   
ti. 17.04.  Kuskina sairaalaan ja takaisin. 
    Läksimme Puertosta aamulla 6:30 ja saavuimme Sairaalaan 7:40. Olimme käyttäneet mat-

kaan aamuruuhkassa aikaa tunti 10 minuuttia. Matkaa on n. 25 km. Tuo aamuruuhka on jo-
tain käsittämätöntä, mutta silti nämä paikalliset haluaa ajaa sen 4 kertaa päivässä. Ker-
kesimme kuitenkin sairaalaan kello kahdeksaksi, mikä oli lapuissa ilmoitettu sairaalaan saa-
pumisajaksi. 

    Sairaalan käytävät alkoivat täyttyä ihmisistä hieman enne kahdeksaa, ja kun vastaanotto-
jen aika alkoi niin joka paikassa oli väkeä, kun parhailla markkinoilla. 

    Minä olin "responsable" henkilö, ja jouduin ottamaan potilaan vaatekaapin avaimen hal-
tuuni siksi ajaksi kunnes hän sai luvan lähteä sairaalasta. Jouduin vielä allekirjoittamaan pa-



perin että toimitan potilaan kotiin sairaalakäynnin jälkeen. Leikkauksen laatu vaati että poti-
laalla tulee olla saattaja sairaalaan tullessa ja sieltä lähtiessä.  

    Minulle ei osattu ilmoittaa etukäteen mitään aikaa, jonka joudun odottelemaan, joten pää-
tin käväistä sairaalan kahviossa kahvilla ja kuluttaa siellä osan aikaani. 

    Se olikin kokemisen arvoinen paikka. Missään paikassa, baarissa tai kahviossa en eläissä-
ni ole nähnyt sellaista markkinatunnelmaa kun siellä. Kolme tarjoilijaa keitti vain kahvia. 
Seitsemän tarjoilijaa myi kahvia, sämpylöitä ja erilaisia leivoksia. Baaritiski oli yhteensä n. 
30-40 metrin mittainen. Asiakkaita oli kolmessa rivissä tiskin edessä ja jokainen tilasi yhtä 
aikaa. Jokaisella tilaajalla oli vielä käsi ylhäällä merkkinä. Tunnelma oli kun jossain pörssi-
salissa. 

    Pääsin tiskille ja yritin sada tilaukseni toimitettua. Ympärilläni oli kuitenkin suuri joukko 
paikallisia joilla oli kuuluvampi ääni kun minulla. Jossain välissä sain huudetuksi tilaukseni 
"cafe con leche". 5 min kuluttua eteeni tuli cortado. Odotin että se oli jonkun takanani ole-
van tilaus ja hän sen siitä kurkottaa itselleen, mutta ei. Työnsin sen syrjään ja jäin odotta-
maan sitä mitä tilasin. Odotin toisen 5 min, ja luovutin. Takanani olevien joukossa oli niin 
paljon henkilöitä jotka tunsi lähes koko baarin henkilökunnan, joten he keskustelivat huu-
tamalla toisilleen. En jaksanut olla siinä metelissä, joten poistuin. Palasin kahvioon myö-
hemmin ja silloin tilanne oli jo huomattavasti rauhoittunut, ja sain kahvini sämpylän kanssa. 

    Palasin osastolle. Leikkaus oli silloin jo ohi. Se oli kestänyt n. 1,5 tuntia. Istuin reilun tun-
nin potilaan kanssa jonkinlaisessa seurantahuoneessa. Siellä potilaan tilaa seurattiin ja aika-
naan täytettiin paperit ja päästettiin kotiin. 

    Sairaalan henkilökunta oli iloista ja uskomattoman ystävällistä. Kaikille oli aikaa vastata 
kysymyksiin ja kenelläkään ei tuntunut olevan kiire, mutta silti kaikki hoitui täsmällisesti ja 
korkealla ammattitaidolla. Pääsimme poistumaan sairaalasta puoli kahden paikkeilla. 
Olimme olleet siellä n. 6 tuntia. 

    Kun poistuimme sairaalasta, niin kahvion kohdalla mietimme sitä, että millainen meteli on 
mahtanut olla baarissa aikaisemmin. Reilu vuosi sitten samaisessa baarissa oli vielä alkoho-
litarjoilu. 

    Sairaalakokemukseni, vaikkakin vain potilaan "responsable" henkilönä, oli hyvä ja avar-
tava. Nyt tiedän että jos ja kun täällä joskus joutuu sairaalaan, niin tiedän siellä saavani hy-
vää ja ammattitaitoista hoitoa. 

   
ke. 18.04.  Sää oikein aurinkoinen ja lämpötila varjossa 23 astetta. 
    Tänään kävimme kastelemassa Punta Bravassa kukkia. Olimmehan lupautuneet huolehti-

maan erään suomalaisen omakotitalon puutarhan kukista siihen saakka kunnes itse lähdem-
me suomeen. Talo oli kunnossa ja kukat voi hyvin. 

   
pe. 20.04.  Aamulla hieman pilvistä, mutta iltapäivään muuttui puolipilviseksi, ja aurinko alkoi paista-

maan oikein lämpimästi. Lämpötila varjossa 23,7 ºC (klo. 13:30). Meillä lomailua... 
   
la. 21.04.  10:00 Puolipilvistä, lämpötila 20,1 ºC 
    Illalla Jorman baarissa vietettiin talvikauden "päättäjäisiä". Suuri osa suomalaisista oli jo 

lähtenyt suomeen. Mutta ne jotka vielä täällä olivat, kävivät tervehtimässä, sunnuntaina ja 
maanantaina suomeen lähtijöitä.  

   
ma. 23.04  Pilvetön taivas ja lämpötila 23 astetta varjossa. Lämmintä on... Minun mittarin ja katumitta-

rin lämpötilaero on n. 5-6 astetta. Katumittarit näyttää +29ºC 
    Olemme Paulan kanssa vetäneet viikon "lonkkaa", eli olemme vain olleet, tekemättä mi-

tään. Kävelyä kaupungilla ja paistattelua auringon paisteessa. Muutama kylmä olut katu-
kuppilassa. Nyt on meidän aika viettää lomaa.    Aurinko paistaa nyt niin kuumasti, että tal-
ven muutamat vilpoiset viikot on helppo unohtaa. 

    Huomenna on sitten aika taa lähteä liikkeelle. Menemme Cañadasin alueelle 2200 metriin 
ja kellotamme kävelyreitin Cañadasin reunalla kiertävän tiereitin Parador Nacionalista El 



Portilloon. Saksalaisten aika sille reitille on punaisen kirjan mukaan 4 tuntia 15 min. Luulen 
että me saamme siihen kulumaan ainakin tunnin enemmän.  

   
ti. 24.04. Ajoimme autolla El Portilloon. Jätimme auton sinne ja jatkoimme matkaa TITSA bussilla  

Parador Nacionalin parkkipaikalle. Aloitimme reitin 11:15. Kuljimme kraaterin reunaa kul-
kevaa maastoauto tietä kohti El Portilloa. Reitti oli lähes koko matkan maisemiltaan aika ta-
salaatuista. Tien oikealla puolella Cañadasin kraaterin reuna, joka kohosi 200-300 metrin 
korkeuteen. Vastaavasti kraaterin puolella oli Teide lähes koko matkan näkyvissä. Reitin 
varrella näimme ennen näkemättömät Kuningatarneidonkielen (Taginaste rojo) kasvupaikat. 
Viimevuotisia rankoja oli rinteissä useita satoja, jopa pari tuhatta. Uusia kukintoja oli muu-
tamia jo havaittavissa, mutta varsinainen kukinta-aika odottaa vielä viikon tai kaksi. 

    Saavuimme El Portilloon tasan klo. 16:00 Olimme käyttäneet matkaan aikaa 4 t. 45 min. 
Matkalla pidimme pari hieman pitempää välipalataukoa. 

    Reitti on profiililtaan "lähes" tasamaata. Alussa hieman nousuvoittoista, mutta sitten ta-
soittuu ja on helppokulkuista, joskin hieman kivikkoista tietä. Välissä loivaa nousua 10-20 
m ja sitten laskua saman verran, ja taas tasaisempaa. 

    Sää oli aurinkoinen ja lämmin. Olimme varautuneet sen mukaisesti ja laittaneet pintaan 
suojakertoimen 25 omaavaa aurinkovoidetta. 

   
to. 26.04  Tänä aamuna heräsimme pitkästä aikaan päivään joka alkoi pilvisessä säässä. Mittari näyt-

tää Jorman baarin nurkalla +21 ºC. 
    Päätimme talvella, että kun Paulan työt loppuu baarissa, niin menemme Fuerteventuralle 

pitämään lomaa. Tarkoituksenamme vain ottaa aurinkoa, jos paistaa. Yhden päivän olemme 
varanneet siitä Trike (kolmipyöräinen moottoripyörä) ajeluun. Lisäksi päätimme mennä La 
Palmalle patikoimaan, ja tutustumaan Palman paljon mainostettuihin luontopolkuihin. Paula 
on koko talven Jorman baarissa uurastanut 6 päivästä viikko, joten hän jos kuka on lomansa 
ansainnut. 

    Tänään kävin ostamassa matkat. Olemme Fuerteventuralla 3.5-8.5 välisen ajan ja La Pal-
malla 11.5-17.5 välisen ajan. Matkojen aikana Web-kamerani on suljettu, sillä en jätä tieto-
konettani tänne päiväkausiksi yksinään hurisemaan ilman minkäänlaista valvontaa. 

 
su. 29.04.  Perjantaina alkoi Festival International de parapente de los Realejos. Paikalla on kymmeniä 

liitovarjoharrastajia. On pelkällä varjolla liitelijöitä, ja on myös runsaasti moottorin voimalla 
lentelijöitä. Olemme olleet kahtena päivänä rannan parkkipaikalla katselemassa kun liitovar-
joja lähtee ja laskeutuu Puertoon rannan parkkipaikalle. 

    Tänään seurasimme yhtä tandemlentoa, sekä joitakin yksittäisiä taitavia moottoriliitelijöi-
tä. Monen laista kieputusta ja pyörittelyä kuului tämän päivän lentoihin. Jäljellä on vielä oh-
jelman mukaan lentokoneesta ja helikopterista tehtäviä hyppyjä. 

    Suuri osa hypyistä alkaa Izñan observatorion maisemista, ja päättyy Puerto de la Cruzin 
aallonmurtajan vieressä olevalle parkkipaikalle. Tiistaina loppuvaan festivaaliin kuluu vii-
meisenä iltana jonkinlainen valo-show, ja ilotulitus. Suurin osa ohjelmallisista tapahtumista 
on tietenkin Realejoksen puolella, ja paikkana on Playa del Socorro. Ajankohtaisissa pari 
kuvaa "päivän parhaasta" kieputtelijasta. 

 
ma. 30.04.  Hauskaa Vappua kaikille. 
 
 
Toukokuu 2007 

 
ti. 01.05.  Vapun päivän sää näyttää yleisesti hieman pilviseltä, mutta Puerton kohdalla on tällä hetkel-

lä pilvetön taivas. Muutamana päivänä olemme seuranneet liitovarjotapahtumaa, ja olemme 
saaneet seurata sitä aurinkoisessa säässä. Taivas on ollut pilvinen muualla, mutta Puerton 
kohdalla on ollut pilvetöntä paistetta useamman päivän. Eilen illalla saimme hieman vesisa-
detta. Lämpötila klo. 9:00 on +19,1ºC 



 
to. 03-08. Lähtö Fuerteventuralle alkoi 09:30. Lähtöaikana (klo. 13:00) Rodeoksen kentällä satoi kaa-

tamalla, ja lähtömme myöhästyi, luultavasti sen johdosta n. 40 min. 
    Islas Airvays lento IF 251 laskeutui Fuerteventuran lentokentälle 14:25. Bussi lähti Puerto 

del Rosarioon n. 20 minuutin odottelun jälkeen. Rosariossa vaihdoimme Corralejoon mene-
vään bussiin. Kirjauduimme Oasis Papagayo nimiseen hotelliin iltapäivällä n. 16:40 paik-
keilla. 

    Olimme päättäneet että tällä lomalla ei tehdä mitään muuta kun paistatellaan päivää, mutta 
toisin kävi. Pelkät kävelymatkat hotellilta rannalle ja takaisin tekivät n. 7 km. Lisäksi matkat 
jotka kävelimme rantahiekalla. Päivittäiset kävelymatkat olivat n. 10 km. Illalla vielä kau-
punkiin ja joskus vielä takaisinkin (6 km). 

    Aamupäivällä kävelimme rannalle, ja iltapäivällä takaisin. Ranta oli tuulinen joten muu-
tamana päivänä asetuimme 2-3 tunniksi kivistä rakennettuun bunkkeriin. Niitä oli rakennel-
tu pitkin rantaa, ja ne oli tuulelta hyvin suojaisia paikkoja. 

    Iltaisin kävelimme kaupungilla, ja yritimme etsiä paikallisia ruokapaikkoja. Arviolta 97% 
kaikista baareista ja ravintoloista on Englantilaisia. Monissa niistä ei ymmärretty edes es-
panjaa. Vain kahden ravintolan listalta löysimme ryppyperunoita. Tehtävämme oli lähes 
mahdoton. 

    Kaiken huippu oli Italialainen pizzeria. Kun tilasimme alkupalaksi pan de ajo y queso, 
niin saimme valkosipuli juusto pizzan. 

    Paikallisten asunto-alueella Columbialainen baari, Celia Cruz oli paikka jossa sai kuunnel-
la paikallista kitaransoittoa ja laulua. Meno ja meininki oli iloista ja rentoa. 

    Kokonaisuutena matka oli odotusten mukainen. Kolme ensimmäistä päivää oli puolipilvi-
siä, ja tuulisia, joten vaikka aurinko paistoi, niin ilma tuntui viileältä. Sitten tuuli loppui ja 
lämpötila kohosi 28-30 asteeseen. 

    Kotiutumispäivänä luovutimme huoneen normaali käytännön mukaisesti 12 aikaan päiväl-
lä. Iltapäivällä paistattelimme vielä 3 tuntia hotellin altaalla. Bussiin nousimme 16:00 Len-
tokentän lämpömittari näytti +34 astetta. Lento lähti ajallaan 19:15. Koneessa oli kaikkiaan 
8 matkustajaa. 

    Tämän matkan aikana Teneriffa ja Puerto de la Cruz vahvisti asemaansa tämän saariston 
ykköspaikkana. 

   
ke. 09.05.  Kotona Puertossa auringon paistetta pilvettömältä taivaalta. Belairin uima-altaalla mittari 

näytti iltapäivällä +34 astetta. 
   
to. 10.05.  Klo. 9:30 lämpötila +25 ja taivas pilvetön. Tänään on pakkauspäivä. Huomenna on vuorossa 

viikon matka La Palmalle. 
    Ihmeiden aika ei ole ohi. 16.10. ostetun tietokoneen näyttö hajosi 23.10., tai siinä oli jon-

kinlainen valmistusvika. Näytössä oli pystysuunnassa 1, 2 tai 3 värillistä juovaa. Siitä ilmoi-
tettiin myyjälle/maahantuojalle heti vian ilmaannuttua. Faksilla on lähetetty kopioita osto-
kuitista 4 tai 5 kertaa. 

    Tänään ke. 10.05. klo. 10:30 soi ovikello. Lähetti tuo minulle uuden näytön. On kulunut 
yli 6 kuukautta siitä kun asiasta on ilmoitettu.  

    Jos kesti uima-allasremontti hieman yli 6 kuukautta, niin en ihmettele, kun näin sen työ-
tahdin. Mutta se että uuden näytön tuominen 3 kilometrin päästä kestää myös hieman yli 6 
kuukautta. Tämä on jo meidän täällä olo ajan "mañana" ennätys. Onneksi tähän on jo tottu-
nut, eikä turhia ala riehumaan mokoman pikku asian takia. 

  
pe. 11.05. Päivästä on tulossa lämmin. Nyt aamulla klo. 9:00 on lämpötila +25 ja iltapäivään mennessä 

kohoaa varmaankin eilisiin lukemiin n. +33 - +35 asteeseen. 
 
 Jälleen matkustuspäivä. Kone La Palmalle lähtee 13:00. Lento kestää puoli tuntia. Nyt on 

sää aivan toisenlainen kun lähtiessämme Fuerteventuralle, mutta niin on kohdekin. Tältä 



matkalta odotamme paljon, sillä nyt olemme menossa patikoimaan ja katselemaan mitä näh-
tävyyksiä saari lomalaisille tarjoaa. 

  
11.05. - 17.05. La Palmalla lomailemassa. 
  
la. 12.05. Ensimmäiselle lomapäivälle olimme suunnitelleet retkipainotteisen loman kohteeksi Los 

Tiloksen suojelualueen. Olimme valmistautuneet lomaan huolella, ja tutkineet kirjoja ja ne-
tistä saatavaa tietoa eri kohteista ja reiteistä. Tiloksesta olimme valinneet kohteiksi 3 erimit-
taista polkua. 
   Aamulla nousimme bussiin ja sillä Santa Cruz de la Palmaan, josta oli tarkoitus jatkaa toi-
selle bussilla Barloventoon suuntaa. Kun saavuimme bussipysäkille, niin huomasimme että 
seuraava bussi Barloventon suuntaan lähtee kahden tunnin kuluttua, ja se taas tietää että ret-
keilyaikamme perillä jää vastaavasti sen veran lyhyemmäksi. Olimme jättäneet huomioimat-
ta että oli lauantai ja sen mukaiset bussien aikataulut. 

    Emme kauaa miettineet. Otimme taxin ja palasimme hotellille. Haimme ajokortin ja tarvit-
tavat paperit auton vuokraamiseen. Vuokrasimme Citroen C2 auton 3 päiväksi. Suuntasim-
me heti keulan kohti Tilosta. Olimme perillä jo ennen kun bussi olisi lähtenyt Santasta. 

    Tiloksen infopisteeseen päästyämme tuli ensimmäinen takaisku. Barranco del Aquan poh-
jalla kulkeva reitti oli suljettu. Ennakko tutkimisten perusteella juuri tälle reitille me kovasti 
odotimme pääsevämme. Saimme ohjeet reitille joka johdattaa Mirador Espigón Atravesado 
nimiselle näköalapaikalle. Reitti kulki metsätietä pitkin ja oli helppokulkuista. Metsätien 
varrella oli jonkinlaisia putkikasoja, joten tie on ehkä rakennettu saaren vesihuollon tarpei-
siin. Noin parin tunnin nousujohteinen reitti oli maisemiltaan sellaista kun La Palman esit-
teet kertoo, eli Isla Verde. 

    Näköala tasanne oli pienen pieni (n. 1m2) suuruinen hyvin tukevasti aidattu alue, joka 
sijaitsi kapean ja korkean kalliomuodostuman huipulla. Paluu Tilokseen tapahtui samaa reit-
tiä pitkin. 

    Seuraavaksi reitiksi valitsimme infopisteestä Mirador de la Barandalle johtavan  polun. 
Polku on rakennettu jyrkkään rinteeseen ja siihen on tehty satamäärin porrasaskelmia. Aar-
niot kirjoittaa Kanariansaarten luonto-opas kirjassaan niitä olevan liki tuhat. Emme alkaneet 
tarkastamaan asiaa. Polku on helppokulkuinen, juuri porrasaskelmien johdosta. Ei tarvinnut 
pelätä kengän lipsahtamista kosteassa maastossa. Maisemat vihreää ja rehevää metsää. 
Paikka paikoin sademetsän tuntua. 

    Näköalapaikalla oli rakennettu katos jossa on mahdollista viettää maisemien katselutaukoa 
varjossa, ja nauttia vaikka pientä välipalaa. Tuuli tai ajan hammas on kuitenkin kallistanut 
katosta hieman, mutta tukevasti se paikallan oli. Tästä paikasta olisi voinut jatkaa matkaa 
Barloventon, ja Los Sauceksen suuntaan. Me palasimme infopisteeseen, koska vuokraa-
mamme auto oli siellä. 

    Palasimme hotellille päivän retkiin tyytyväisinä, vaikka alku näytti hieman takkuiselta. 
Kerkesimme päivän aikana käydä kahdella näköalapaikalla, joista molemmista oli hulppea 
näkymä yli Tiloksen laakson, ja saimme kulkea pitkin hienoja Isla Verden metsäpolkuja. 

 
su. 13.05. Sunnuntain ohjelmaksi olimme valinneet Taburienten kansallispuiston. Tie Calderan alueel-

la lähti joitakin kilometrejä Santa Cruzista pohjoiseen päin ajettuamme. 
    Tie oli todella kippurainen ja mutkat on tiukkoja, joten pieni auto oli hyvä valinta. Ajaessa 

pitää kyllä todella keskittyä vain ajamiseen. Ensimmäinen kohteemme tänään oli Pico del 
Nieven näköalapaikka, joka sijaitsi 2239 metrin korkeudella. Me jätimme auton Pico de 
Nieven parkkipaikalle johtavan tien risteykseen, joka on n. 1900 metrin korkeudella. Polku 
Pico del Nievelle lähti risteyksen välittömästä läheisyydestä.  

    Polkua pitkin on helppoa kulkea, ja maisemat samanlaista kun Teneriffan mäntymetsissä. 
Huipulta on hulppeat näköalat. Taburienten calderan reunat on paikoin todella jyrkät ja kor-
keat. 

    Pico del Nieven läheisyydessä (n. 15-20 min matka etelän suuntaan) on vanha Guanchien 
kokoontumispaikka (Era de los Guanches, La Erita). Siellä on kallioon kaiverrettu piirustuk-



sia. Tarkemmin sanottuna kuvioita, joiden yleisin muoto on spiraali. Samainen spiraalikuvio 
esiintyi La Palmalla monessa paikassa, ja mainoksissa. Kalliokuviot on suojattu ilkivaltaa 
vastaan paksuilla rautaristikoilla. La Eritan suunasta johtaa toinen polku parkkipaikan suun-
taa. Meillä kului reittiin aikaa liki 3 tuntia. 

    Seuraavaksi suuntasimme matkamme Roque de los Muchachos nimisella näköalapaikalle. 
Paikka sijaitsee Observatorion alueella, eli sinne piti ajaa tietä joka kiemurtelee tähtitornien 
välissä, päätyen lopuksi 2426 metrin korkeudelle.  

    Täältä jatkoimme matkaa kohti Los Llanosta. Matkalla näimme miten metsäpalossa pala-
neet puut yrittävät toipua palon jälkeen. Puiden rungot oli mustiksi hiiltyneet, ja oksat lähes 
kokonaan neulattomia. Kaikki on edellisessä metsäpalossa tuhoutunut. Nyt puissa oli ns. hä-
täoksia, joiden avulla se imee pilvikosteudesta vettä itselleen ja toipuu palosta. Metsä on 
kovin ruman näköistä, koska oksat on ilman neulasia, vain rungon ympärillä on tupsumaisia 
neulaspalleroita. Los Llanosista jatkoimme matkaa suoraan saaren poikki kohti Los Canca-
josta, ja Hotelli Los Caletaa. 

 
ma. 14.05. Autovuokrauksen viimeisen päivän vietimme ajelemalla saaren eteläkärkeen katselemaan 

tämän saaren etelärannikon maisemia. Ajelimme Santa Cruzin suunnasta kohti Fuencalien-
tea, ja aivan rannikolla sijaitsevaa majakkaa. 

    Majakan viereen on rakennettu suuret suola-altaat. Viereisessä rakennuksessa oli karkeata 
ja hienoa suolaa myynnissä kaiken kokoisissa ja näköisissä purkeissa. 

    Jatkoimme matkaa majakalta Fuencalienteen läntistä reittiä pitkin. Tällä saaren eteläkärjen 
länsirannikolla sijaitsi suuret banaaniviljelmät. Olipa sinne keskelle ei mitään rakennettu 
rantaan turisteille lomakylä. Paikka oli niin syrjässä ja kaukana muusta maailmasta, että ih-
mettelimme todella, että kuka sinne lomallaan haluaa majoittua. Sieltä on joka paikkaan pit-
kä matka. 

    Maisemiltaan saaren eteläosan maisemat ei juurikaan eroa Teneriffan eteläosan maisemis-
ta. Palasimme hotellille samaista tietä kun edellisenäkin päivänä, mutta nyt vierailimme Ta-
burienten opastuskeskuksessa, ja ylitimme Cumbre Nuevan Refugio de El Pilarin kautta, 
kun taas eilen menimme vuoren läpi todella pitkää tunnelia pitkin.  

  
ti. 15.05. Tänä päivänä oli tarkoituksemme löytää ja kuvata Aarnioiden kirjassaan mainitsemat Huis-

kuneidonkielet. Nyt arkipäivänä on bussiyhteydet paremmat, joten tutkimme tarkkaan aika-
taulut ja valitsimme bussin jolla ei ollut pitkiä vaihtoaikoja. Pääsimme helposti Barloven-
toon. Siellä menimme info-pisteeseen kysymään, mistä lähtee keltainen  reitti nro. 7.1 Siinä 
meitä ei osattu neuvoa juuri mitenkään. Sanottiin vain että hotelli Romantican takaa ylös 
vuorelle. Löysimme yhden polkuviitan polulle 7.1 jatkoimme matkaa viitan ohjeiden mu-
kaan, ja kohta tuli toinen viitta joka näytti takaisin suuntaa josta juuri tulimme. Siinäkin luki 
reitti 7.1 

    Olimme varautuneet GPS laitteella ja otimme sen avuksi. Pienen kiertelyn jälkeen pää-
simme Barloventon yläpuolella olevalla Laguna de Barlovento nimiselle vesialtaalle, josta 
polku erkani Tiloksen suuntaan. Polku 7.1 Tilokseen kulkee toissapäiväisen näköalapaikan 
kautta, ja on loppumatkan sama n. 1000 portaan reitti, joka laskeutuu Tiloksen infopistee-
seen. 

    Altaalta polku laskeutuu jyrkästi alas Barranco de la Herraduran pohjalle. Sieltä monien 
mutkien ja pienten ylös, alas kiipeilyjen jälkeen saavuimme alueella jossa oli sikala. Siat 
olivat vuoristossa aitauksessa, ja elivät siellä onnellisesti läävässään. Hieman myöhemmin 
saavuimme oikein rehevään laaksoon. polku johdatti meidät vanhan pumppuaseman vie-
reen. Löysimme pumppuaseman edestä muutaman Kallan kukkimassa. Sitä emme tiedä on-
ko ne joskus aikanaan tuotu sinne vai onko ne luonnonvaraisia. Kun lähdimme nousemaan 
metsätietä kohti toissapäiväistä näköalapaikkaa, Mirador de la Barandaa, niin molemmilla 
puolin polkua kasvoi Huiskuneidonkieliä. Olimme löytänee niiden kasvupaikan parin kilo-
metrin päästä näköalapaikkaa, jossa toissapäivänä kävimme. 

    Jatkoimme matkaa tietä jota reunusti valtavat saniaiset ja huiskuneidonkielet sulassa so-
vussa. Saimme kulkea todella hienossa metsässä. Näköalapaikalta valitsimme polun joka 



laskeutui Los Sauces nimiseen kylään. Los Saucesissa myöhästyimme n. 15 min bussista, ja 
jouduimme odottelemaan seuraavaa bussia 1 tunnin ja 50 min. 

    Hotellille päästyämme olimme käyttäneet aikaa Huiskuneidonkielien etsimiseen ja ku-
vaamiseen kaikkiaan 10 tuntia, mutta se oli jokaiselta polkumetriltä sen arvoista. 

 
ke. 16.05 Tänään oli Santa Cruz de la Palman vuoro. Aamulla menimme bussilla kaupunkiin. Käve-

limme kamera kaulassa kaupunkia ristiin ja rastiin, kuten kunnoin turistin kuuluukin tehdä. 
  
to. 17.05. Kotiinlähtöpäivä. Luovutimme huoneen normaalikäytännön mukaisesti 12 aikaan päivällä. 

Koneemme lähti 17:00, joten käytimme 3-4 tuntia odotteluajasta katselemalla miten aallok-
ko rantakiviin pärskyessään saa aikaan monenlaisia veripärskeitä. Saimme myös katsella 
lentokoneiden nousuja, sillä alue sijaitsee aivan lentokentän kiitoradan välittömässä lähei-
syydessä. 

  
 La Palmalta on palattu 6 päivän lomalta. Kolmena päivän patikoitiin, ja yksi päivä kierrel-

tiin autolla saarta, ja yksi päivä tutustuttiin La Palman pääkaupunkiin, Santa Cruz de la 
Palmaan. 

    Paljon nähtiin ja kuvattiin. Saari on mielestämme omalla tavallaan hieno, ennen kaikkea 
kukkien ja kasvuston ansiosta. Meidän saamamme yleiskuvan (6 päivää) johdosta ei kuiten-
kaan ole niin erikoinen kun sitä mainostetaan. Täytyy kuitenkin muistaa että me näimme 
saaresta vain murto-osan. Keski- ja pohjoisosa saaresta, ja (Tiloksen alue) on kuitenkin 
mainoksen mukaisesti Isla Verde. Myös kukkamäärä on omaa luokkaansa. Samaisen alueen 
retkipolut (ne jotka me kiersimme) on ja maisemista ja kasvillisuudesta johtuen käymisen ja 
kiertämisen arvoisia. 

    Paljon mainostettu La Palman hyvä julkinen liikenne ei ole mielestäni niin hyvä kun sano-
taan. Paikalliseen elämänmenoon se varmaan riittää hyvin, sillä se on siihen aikojen saatos-
sa rakennettu, mutta minä ajattelen sitä retkeilyn kannalta. Saaren profiilista johtuen nousuja 
on todella paljon ja ne on jyrkkiä. Saarella kulkeminen ilman autoa on hankalaa, joten saa-
rella on paljon autoja. Suuri autokanta ehkä aiheuttaa sen että uusille bussilinjoille ei riitä 
kysyntää. 

    On kuitenkin monia reittien lähtöpaikkoja, joihin bussilla ei pääse. Pohjoisen keltaisille 
reiteille aikalailla pääsee, mutta kun niistäkin moni loppuu Taburienten alueelle josta ei hel-
posti pääse bussilla pois. Taburienten alueelta pääse bussilla alas vain Roque de los 
Muchachosin bussilla. Saaren "suosituin" reitti (tulivuorireitti lähtee Refugio de El Pilarista, 
ja sinne ei ole julkista bussiyhteyttä. Lähtöpaikalle on mentävä omalla, tai vuokra-autolla, ja 
se on illalla haettava jollain konstilla pois. 

 Teneriffaa ja La Palmaa en voi verrata suoraan toisiinsa. Tämän 6 päivän kokemuksen pe-
rusteella voin sano, että molemmilla saarilla on hyvät ja huonot puolensa. Toisella saarella 
toimii yksi asia ja toisella toinen.  

    Palman plussana oli hyvät reittikartat. Niihin on merkitty uusien EU:n standartien mukai-
sesti saaren kaikki reitit värikoodein, ja sitä karttaa jaettiin info pisteissä maksutta. Ne reitit 
jotka me kiersimme oli vielä merkattu uusilla viitoilla, jossa on reitin numero ja värikoodi. 

    Teneriffalla El Palmar - Teno Alton reitit on myös merkitty uusilla viitoilla, ja niissä on 
myös etäisyydet seuraavaan kohteeseen, joita taas Palmalla ei ole merkitty. 

 
ma. 21.05.  Vettä sataa ja lämmintä vain +18,6ºC Helsinki on mennyt jo ohi meistä lämpötilojen suh-

teen, ainakin tilapäisesti 
  
ti. 22.05.  Tänään alkoi kaupungilla uusi näkyvä remontti. Nyt on remonttivuorossa Calle Iriarten por-

taat. Työ alkoi tänään hyvällä vauhdilla. Monta askelmaa on jo lähes valmiina. Portaat saa 
uuden ja valoisan ilmeen. Askelmat päällystetään vaaleilla kivilaatoilla, ja välitasanteille tu-
lee tummempaa , ja pienempää kivilaattaa. 

  



to. 24.05  Kävimme hieman sisään ajamassa Paulan uusia maastokenkiä. Kävelimme reitin; Puerto - 
San Pedro - Puerto. Aikaa siihen kului 3,5 tuntia. 

    Kaupasta ei tunnu löytyvän sellaisia maastokenkiä kun minä haluaisin. Maastokenkämallit 
täällä on tehty kapeajalkaisille, joten sopivan leveällä lestillä tehtyjä kenkiä ei tunnu Puer-
tosta löytyvän. Täällä on onneksi maastokenkiä jotka on lenkkarimallisia. Niissä on todella 
tukeva ja jäykkä pohja. La Lagunassa on IKEAn vieressä suuri urheiluvälineliike, josta pitää 
vielä käydä katselemassa. Aikaisemman kokemuksen perusteella, en odota siitä liikkeestä 
paljoakaan. Liike on suuri ja artikkeleita on paljon, mutta hyviä tuotteita, sellaisia joihin 
suomessa on tottunut on todella vähän. Täällä on joku oma maastokenkämerkki, joka on lä-
hes jokaisen liikkeen myynnissä. 

   
pe. 25.05.  Bollullo on saanut meiltä olla rauhassa pitkän aikaa, joten oli vuoro käydä katselemassa 

missä kunnossa reitti tänä päivänä on. Kiersimme normaalisti La Pazin kohdalta rantakujille 
ja sitä kautta banaaniviljelmien läpi rantaan, ja takaisin. Edestkaista matkaa kertyy Belairista 
lähdettynä 10 km. 

    Paluumatkalla kävimme kuvaamassa yhden pensaan bussiaseman yläpuolella. Pensas on 
ollut kiinnostuksen kohteena, koska olen etsinyt sille nimeä. Apuna olen käyttänyt nettiä ja 
kirjoja. Nyt sitten löysin kirjastani (Flora exótica en las Islas Canarias) pensaan kuvan ja 
nimen. Nimen avulla netti toi varmistuksen pensaasta. Pensas on nimeltään Tecoma Stans 
joka kasvaa jopa 6 metriä korkeaksi pensaaksi, ja tuntee paikallisen nimen; Bignonia amaril-
la. Pensaan hedelmä on ohut papua muistuttava palko, jotka kasvaa jopa 25 sentin mittaisek-
si, ja on vain 5-6 mm paksuinen. Tänään (tällä hetkellä) palko on väriltään vihreä. Lehtiok-
sassa on 5-11 lehteä, ja lehtikuvio muistuttaa pihlajan lehteä. Netistä Tecoma Stans pensaas-
ta käytetään nimitystä Keltatekoma. 

    Samanlaisia kukki kasvattaa myös edellistä pienempi pensas; Tecoma Alata. Sen pensaan 
korkeus jää n. 3 metriin, ja lehtioksassa on 11-17 lehteä. Hedelmäpalko on vain n. 10 sentin 
mittainen ja kastanjan värinen. 

   
su. 27.05.  Tänään on vaalipäivä. Viikkoja jatkunut kovaäänisautojen kiertely ja kova meteli loppuu. 

Loppurynnistys oli toissapäivänä, kun parisataa autoa kierteli ympäri kaupunkia. Autoihin 
oli teipattu ehdokkaiden kuvia ja puolueen lippuja. Huomiota herätettiin äänimerkillä, jonka 
käyttöä täällä ei rajoiteta millään tavalla. 

    Me kävimme eilen Cañadasissa katselemassa joko Taginaste rojo olisi komeimmillaan 
kukkimassa. Kävelimme alueella 13 km kierroksen, mutta tällä hetkellä näyttäisi, että van-
hoja rankoja on huomattavasti enemmän kun uusia. Sillä alueella, jossa me niitä kävimme 
kuvailemassa, oli vanhoja rankoja satamäärin, kun taas uusia huomattavasti vähemmän. 
Muutamat on todella näyttäviä ja korkeita. Reilusti yli kahden metrin. 

    Taginastet on hyviä hunajakasveja, ja siksi ne myös kerää paljon mehiläisiä, joten piti olla 
tarkkana ettei niitä häiritse kun otti kuvaa jossa itse seisoo kasvin vieressä "mittatikkuna" 
(178cm). 

   
ma. 28.05  Kaupunki on todella hiljainen. Mutta 1:15 hiljaisuuden rikkoo autojen äänimerkkien töräyt-

tely. Autojono ajeli pitkin kaupunkia. Torvet törähtelivät, ja puolueen liput liehuivat katoil-
la. On varmaankin vaalitulokset saatu laskennan puolesta päätökseen, ja voittajat ovat siir-
tyneet kaupungille ilouutista muillekin julistamaan. 

   
ti. 29.05.  Vietimme päivän Chamorcassa. Kävimme kiertämässä ja kuvailemassa (6t. 30 min.) Cha-

morca - Las Palmas reitin kasvistoa. Ole lisännyt kuvia reittisivuille lisukkeeksi. Nyt sivuil-
ta näkee heti millaista kasvistoa reitin varrella kasvaa. Kukinta-ajat vaihtelee vuodenaikojen 
mukaan, joten talvella kasvisto on erilaista, kun kesällä. 

    Chamorcassa on kaksi reittiä, joiden alkumatka (metsäosuus) on sama, joten reittien kas-
vistoerot on pieniä. Loppuosuudet Anagan majakalta eroaa hieman kasvistoltaan. Majakalta 
Las Palmasin suuntaan olevalla reitillä on muutamia kasvilajeja joita ei Bermejon kautta 
Chamorcaa johtavan barranco-polun varrella ole. 



   
ke. 30.05.  Tänään saarilla vietetään Kanarian päivää (Día de Canaria). On pyhäpäivä, ja paikallisilla 

on vapaapäivä. Sää pilvinen ja lämpötila +22 astetta 
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pe. 01.06.  Kävimme katselemassa mitä kasvistoa Mascan barrancossa vielä kukkii. Heti alkumatkasta 

vesitunnelin paikkeilla löysimme viikunapuun. Osa hedelmistä oli vihreitä, mutta oli myös 
ruskeita hedelmiä sen verran että pääsi maistamaan. Aikaisemmin puu on jäänyt huomaa-
matta, koska se on kasvi jota emme ole aikaisemmin tunnistaneet. Nyt hedelmä auttoivat 
tunnistamisessa. 

    Olemme myös seuranneet mantelin kasvua jo helmikuulta saakka. Sekin on ollut ennen 
aikaisemmin arvoitus miten se manteli siinä kehittyy. Olemme avanneet hedelmiä pitkin ke-
vättä, mutta vasta nyt kasvu on jo niin pitkällä että pystyimme löytämään ja kovan kuoren 
sisältä lähes valmiin mantelin. Pääsimme jopa maistamaan sitä. 

    Muuten kukinta barrancossa yleisesti alkaa olla jo hieman ohi. Puro joka talvella virtaa 
barrancon pohjalla, ja tuo vettä kasvustolle, oli kuivunut lähes kokonaan. Ne paikat joihin 
vettä on jäänyt on sammaloitunut voimakkaasti. Kun seuraavat sateet tulee, ja vesi alkaa vir-
taamaan purossa, niin sammaleet lähtee, ja veden lammikkopaikat puhdistuu. 

    Myös karhunvatukaksi sanottu marjapensas oli kasvattanut marjoja, mutta ne ei olleet vie-
lä kovin suuria, ja lisäksi olivat raakoja. Wikipedia kertoo karhunvatukoita olevan monia la-
jeja ja lajikkeita. Tästä lajista mikä Teneriffalla kasvaa ei ole meillä mitään tietoa. Seuraava 
haasteemme on sitten etsiä tälle lajikkeelle virallinen ja oikea nimi. Pari kypsemmän näköis-
tä marjaa löydettiin, mutta jätimme ne vielä kypsymään, ja odottamaan seuraavaa retkeäm-
me, joka on loppukuun puolella. 

    Paluumatkalla pysähdyimme kuvaamaan El Palmarista Teno Alton maisemiin lähtevän 
polun uusia opasteita. Ne on merkitty EU:n retipolkudirektiivien mukaisesti. Merkinnässä 
on punaisia, keltaisia ja vihreitä reittejä. Punainen on runkoreitti, ja voi olla pituudeltaan sa-
toja kilometrejä. Keltainen on alueellinen, ja pituus voi olla muutamia kymmeniä kilometre-
jä. Vihreät on paikallispolkuja ja pituus muutama kilometri. EL Palmarissa on uudet keltai-
set merkit, ja siihen on merkitty polun numero, ja välimatka seuraavaan etappiin. Hyvä ja 
selkeä merkki. 

    La Palmalla oli info pisteessä maksutta jaossa karttoja joihin oli merkitty kaikki saaren 
polut, ja ne oli merkitty em. kolmella värillä. Nyt on etsittävä Teneriffalta toimisto josta jae-
taan karttoja joihin on merkitty saaren koko polkuverkosto väreineen. Jonkinlainen luettelo 
Teneriffalla on poluista oltava, koska El Palmarista Teno Altoon johtava polku on numero 
PR TF-57 

  
la. 02.06. Perjantai iltana alkoi Fiesta en honor a San Telmo. Eilen oli paljon ohjelmaa ja erilaisia ta-

pahtumia rannassa. Oli onkikilpailuja, valokuvanäyttelyitä, erilaisia vesikilpailuja, ja tieten-
kin välillä hieman ilotulitusta. Juhla loppuu sunnuntaina illalla, joten kun huomenna pa-
laamme barranco Infiernosta, niin kerkeämme näkemään juhlan loppuhuipennuksen. Oh-
jelmassa on merkitty huomisen päivän päätteeksi; Guateque y fin de fiesta, kekkerit ja juh-
lan lopetus. 

 
su. 03.06.  Tänään vietämme päivää tutustumalla Adejen maisemiin. Lähdemme pienellä suomalaispo-

rukalla, Barranco Infiernoon. Minun ja Paulan lisäksi mukaan lähtee Heidi ja Jonna.  
    Kolmesta eri esitteestä kun katselin barrancon tietoja, niin jokainen kertoo matkan ja kor-

keuseron erilailla. Edestakainen matka-aika vaihtelee esitteissä 2:45 t. - 4:00 t. Korkeusero-
jakin löytyy 200, 300 ja 350 metriä. Jo on aika käydä ajat ja korkeudet itse mittaamassa. 

    GPS laite ei löytänyt satelliitteja, koska olimme niin syvässä rotkossa, mutta barrancon 
esitteen mukaan korkeuseroa on n. 200M, ja pituutta n. 3200M. Me käytimme aikaa edesta-



kaiseen matkaan 4 tuntia. Polku on eteläisessä rinteessä, ja kun yllä oli pilvetön taivas ja au-
ringon paiste, niin reitillä oli todella lämmin. 

    Alkumatka kuljimme polttavassa auringonpaisteessa, mutta loppuosuudella polku oli pui-
den siimeksessä, joten kulkeminen oli vilpoista, ja miellyttävää. 

    Jonna ei ollut koskaan käynyt Americasin puolella, joten ajoimme Adejesta sinne. Käve-
limme jonkin aika pitkin rantatietä. Yksi Americasin lämpömittareista näytti +41ºC , joten 
pieni uimatauko oli paikallaan. Muut mittarit tyytyivät vain +25ºC näyttöön. Uimareissun 
jälkeen palasimme Puertoon. Paluumatkalla totesimme yksimielisesti että Puerto on bueno.  

  
ti. 05.06.  Keräsimme jälleen porukan ja läksimme viettämään päivää vuorostaan Teno Alton maise-

miin. Kiersimme reitin El Palmar - Teno Alto - La Tabaiba - El Palmar. Käytimme siihen 
aikaa n. 5 tuntia. Läksimme aamulla aikaisin, joten palasimme Puertoon jo iltapäivällä kol-
men paikkeilla. Sää suosi hyvin, jos ei oteta huomioon tuulta joka lähes aina puhaltaa La 
Tabaiban kohdalla. 

    Teno Alton kylää saakka on uudet polkumerkit paikoillaan, mutta siihen ne sitten loppui-
vat. Baarin seinässä oli kylläkin uusi kartta johon on merkitty sen alueen kaikki polut ja nii-
den uudet numerot. 

  
la. 09.06.  Menimme Calderaan 8:45 bussilla, ja kiersimme "Urkupillivuoren reitin". Olen aikaisem-

min yrittänyt kahteen kertaan kiertää samaista reittiä, mutta molemmilla kerroilla sade on 
estänyt sen. 

    Nyt oli tarkoitus kiertää reitti samalla porukalla kun tiistain Teno Alton reitti, mutta Manu 
ei työkiireiden vuoksi päässyt mukaan. Esko ja Sirkku ovat kiertäneet samaisen reitin use-
ampaan kertaa, joten polku oli jo heille tuttu, mutta meille ennen kokematon. Polku kierteli 
todella hienoissa maisemissa. Kanarian kistukset, Kultapaunikot ja Kanarian kutapurjeet 
reunustivat polkua lähes koko matkalla. 

    Kiertämisen arvoinen reitti, jos vaan korkeat paikat ja jyrkänteen ei tuota minkäänlaista 
kammoa. 

  
su. 10.06.  Koko päivän lapset ja hieman isommatkin taiteilivat erivärisestä hiekasta ja havun neulasista 

taideteoksia Puerton kaduille. Kaikki kuvat liittyivät jotenkin kirkkoon tai illan juhlaan. Sa-
mantapaisia kuvia olemme jo nähneet aikaisemmin Orotavassa. Nyt näimme hiekkakuvia 
ensimmäisen kerran Puertossa. Illalla katselimme vielä kun nuoret lapset kulkivat pienessä 
kulkueessa, pitkin katuja joihin ne taideteokset oli päivän aikana tehty. 

 
ma. 11.06.  Virallisten asioiden hoito jatkui tänä. Kävimme Santa Cruzissa ilmoittamassa ajokorttimme 

espanjan ajokorttirekisteriin. Se on varotoimenpide, sillä jos me hukkaamme korttimme tai 
se varastetaan jossain tilanteessa, niin emme saa mistään uuta korttia. Kun emme ole suo-
messa enää kirjoilla, niin suomi ei toimita meille uutta korttia. Ilman rekisteröintiä espanjan 
ajokorttitoimistolla ei ole tietoa meidän korteista, joten sekään ei voisi meille kortti toimit-
taa. Ainut mahdollisuus saada uusi kortti olisi autokoulun meno. Nyt kuitenkin kun olemme 
kortin rekisteröineen, niin meillä on jonkinlainen mahdollisuus tarvittaessa saada uusi kortti. 

    Samalla reissulla kävin hakemassa luvat Teiden toimistosta. Olen menossa 19.06. Paulan 
ja Manun kanssa kävellen Teidelle. 

  
ke. 13.06.  Kävimme katsomassa La Orotavassa kaupungintalon edustalle valmistunutta "kuvaa". Edel-

lisvuosien tapaan se oli oikein taidokkaasti tehty. Kuvalla on aina joku teema, mutta nyt 
emme kuulleet käyntimme aikana mikä tämän vuoden teema on. 

    Kiertelimme myös Orotavan puutarhassa ja ihailimme sen kauniita kukkaistutuksia. Tässä 
puutarhassa olemme Paulan kanssa nähneet ensimmäisen kerran, että Peikonlehti kasvattaa 
hedelmän. Lisäksi olen kuulut, että se on vielä syötävä ja hyvän makuinen. 

   
to. 14.06.  Tänään oli se päivä, jolloin La Orotavassa kadut päällystetään kukkamatoin. Kävimme eilen 

Orotavassa, joten tänään emme sinne lähteneet. Meillä on se puutarhan hoito, joten kävim-



me Punta Bravassa Loro Parquen yläpuolella kastelemassa Jussin kukat. Säännöllinen kaste-
lu on tuottanut tulosta. Kukat kukkii ja voi oikein hyvin. 

    La Orotavan kukkamattoja rakennettiin päivä. Illalla katselimme telkkarista miten juhla-
kulkue eteni pitkin kukkaiskatuja, ja polki kaiken alleen. Lopuksi kulkue päätyi kaupungin-
talon edustalle, jonka kuviota olimme edellisenä päivänä kuvanneet. Satoja ihmisiä saapui ja 
kulki hiekkakuvion päällä. Vaikka he aluksi kiertelivät kuvion reunoja, niin lopuksi oli suu-
ren patsaan vuoro saapua torille. Patsasta oli kuljettamassa suuri määrä ihmisiä, joten siinä 
vaiheessa eriväriset hiekat alkoivat kulkueen jalkojen alla sekoittumaan ja kuvio pikkuhiljaa 
tuhoutui. 

    Tämän viikonlopun aikana La Orotavassa on joka päivälle jotain tapahtumaa. Lauantaina 
on jonkinlainen eläinten tapahtuma, mutta sitten sunnuntaina "romeria" kulkue, jota mei-
dänkin on tarkoitus mennä katselemaan. 

  
su. 17.06.  Aurinko paistaa puolipilviseltä taivaalta kuumasti. Varjolämpötila +27ºC 
    Olemme hikoilleet kunnolla pari päivää. Eilen olimme uima-altaalla paistattelemassa päi-

vää. Laatoitus oli niin kuuma että siinä ei voinut kulkea paljain jaloin, vaan oli pakko pitää 
sandaaleja jalassa. Ne jotka erehtyivät paljain jaloin laatoitukselle tulivat sieltä pomppivin 
askelin pikaisesti pois.  

    Tänään olemme menossa La Orotavaan seuraamaan Romeriaa. Se on meille ensimmäinen 
kerta, sillä ensimmäisenä kesänä (2005) emme edes tienneet moisesta juhlasta, ja viime ke-
sän olimme suomessa. 

    Lähdimme Orotavaan 13:15 bussilla. Oroavan bussiasemalta kävelimme kohti kulkueen 
lähtöpaikkaa. Tarkoituksen etsiä hyvä paikka valokuvien ottoon. Kadun vierustat oli jo 
paikkapaikoin lähes täytetty. Saavuimme kaupungin talon edustalle, ja päätimme jäädä sii-
hen, koska siinä oli runsaasti tilaa. Samaisessa paikassa oli muutama päivä sitten oikein hie-
not hiekkakuvat, ja nyt niistä ei ollut mitään jäljellä. Kaikki hiekka oli lakaistu pois. 

    Kulkueen alussa tuli muutama kameli ratsastajineen, ja niiden jälkeen alkoi tulemaan här-
kien vetämiä vankkureita. Vankkureihin oli rakennettu jos jonkinlaista grilliä ja viinitynny-
riä hanoineen. Pienet lapset jakoivat vaunuista banaaneja, keitettyjä kananmunia, ryppype-
runoita, popcorneja, ym.. syötävää. Vaunujen perässä miehet grillasivat lihapaloja, ja jakoi-
vat niitä yleisölle. Myös viiniä kaadettiin ihmisille, joilla sattui olemaan oma lasi mukana. 
Laseja oli, sillä kulkueen edellä kulki myyjiä jotka möivät pieniä laseja jotka oli nahkaisessa 
kotelossa ja siinä oli myös niskaremmi, joten sitä pystyi kaulassa kantamaan. 

    Lämpimän päivän ja hienon kulkueen latisti hieman sade. Vettä tuli silleen tihuttamalla, 
mutta ajan kanssa sekin hieman kasteli vaatteita, joten kaikki mahdolliset sadekatokset oli 
viimeistä paikkaa myöten täynnä. 

    Me olimme nähneet tärkeimmän ja poistuimme ennen kun olisimme olleet aivan kunnolla 
kastuneita. 

  
to. 21.06.  Tiistaina kävimme Paulan ja Maunon kanssa kiipeämässä Teidelle. Lähdimme Puertosta 

8:15, koska lupaamme oli merkitty ajaksi 15-17, vaikka ilmoitin toiveen 13-15.  Olimme 
lähtöpaikalla 9:20 ja Alta vistassa 12:15 Alta vistan maja oli vielä remontissa. Remontti oli 
aloitettu jo marras-joulukuussa. Meillä oli reilusti aikaa, joten kävimme menomatkalla Cue-
va del hielossa. Paula palasi hissin ylä-asemalta alas, ja hakemaan autoa lähtöpaikalta. Me 
kiipesimme Maunon kanssa vielä huipulle, ja palasimme sitten hissillä alas. Nyt residentti 
korttimme kelpasi ja pääsimme alas 7 eurolla. 

    Olen monen kuullut sanovan että residenttikortista ei ole mitään hyötyä, mutta viime vii-
kolla ostamamme pyykinpesukone oli residentille 85 euroa halvempi. Merivesialtailla ja Pu-
erton uima-altaalla saa myös hieman alennusta, mutta siellä vaaditaan kortin lisäksi asuin-
paikkatodistus, koska alennus on vain Puerto de la Cruzin residenteille. 

    Muuten on viikko mennyt kaltereita raaputellessa. Olen poistanut 3 päivää ruostetta erään 
asunnon kaltereista. Täällä kaltereita on lähes jokaisessa ensimmäisen kerroksen huoneiston 
ikkunoissa. Tänään päästiin jo ruostesuojan levitykseen, mutta vielä jää maalattavaa viikon-
lopun jälkeenkin. Viikonloppuna juhlitaan Juhannusta kuten suomessakin, mutta sillä erolla, 



että täällä juhla tapahtuu rannalla, ja ohjelmaan kuuluu että lähes jokainen käy meressä kas-
tautumassa. Se Johannes kastajan kunniaksi, ja juhla jatkuu aamu, sillä monet baarit on auki 
aamu kahdeksaan. 

  
 la. 23.06. Puerto valmistautuu hiljalleen tulevan yön Juhannus juhlaan. Barranco de San Felipen, 

Playa Jardinin, Punta Bravan ja Kalasataman rantaan on rakennettu useita juhannuskokkoja. 
Puerton keskusta hiljenee, sillä lähes kaikki siirtyy rannalle. Kävimme katselemassa miten 
rannalla valmistaudutaan tulevaa juhlaa varten. 

    Pitkin rantaa oli jo nyt varattu alueita. Varattu alue on merkitty erilaisilla kepeillä, soih-
duilla, kivillä tai tuotu suuri teltta katoksineen, tai pelkästään levitetty suuri pyyhe hiekalle. 
Mukana on syötävä ja juotavaa koko yöksi, sillä siellä ollaan sitten aamuun saakka. Yksi 
porukka oli raahannut myös suuret kovaäänislaitteet ja stereot rannalle. Emme saaneet sel-
ville sitä, että mistä niihin laitteisiin on vedetty sähkö, mutta ne kuitenkin toimi. Suuri esiin-
tymislava on rakennettu Barrancco San Felipen kohdalle, ja siellä oli äänilaitteiden testaus 
parhaillaan menossa. Illan ja yön esiintyjistä emme tiedä, mutta lystin maksaja on varmaan 
paikallinen pankki, sillä oli siellä mainokset sen verran hyvin laitettu näkyville. 

    Myös me olemme varautuneet juhlan viettoon. Tänään on kulunut 28 vuotta siitä kun mei-
dät vihittiin Muhoksen kirkossa. Olemme varanneet pullollisen Cavaa ja menemme illalla 
ystäviemme kanssa rantaan tätä päivää asiaan kuuluvalla tavalla juhlimaan. 

  
su. 24.06.  Me kävimme illalla katselemassa paikallisten juhlintaa. Rannalle oli kuljetettu mitä ihmeel-

lisempiä rakennelmia. Kaikenlaista ruoanvalmistusta oli nähtävillä. Oli rakennettu seisovia 
pöytiä, jotka oli lastattu täyteen kaikenlaista syötävää, ja oli myös rakennettu omia baaritis-
kejä, joka taas oli notkollaan kaikenlaista juotavaa. Teneriffalaisilta ei puutu innostusta ja 
mielikuvitusta, kun lähdetään viettämään yötä rannalle. He kantavat 2-3 kylmälaukulla ran-
nalle lähes jääkaapillisen ruokaa ja juomaa.  

    Olemme lupautuneet kastelemaan Jussin puutarhaa siihen saakka kunnes lähdemme käy-
mään suomessa. Tänään oli kastelun aika, joten menimme kastelumaan kukkia kalasataman 
ja Playa Jardinin kautta. Samalla katselimme miten ranta on selvinnyt yöllisestä juhlasta. 

    Lähdimme liikkeelle hieman jälkeen yhden, ja kalasatamassa juhlat jatkuivat edelleen. 2-3 
suurta vuohilaumaa oli tuotu satamaan. Yksi oli rannassa, ja pari laumaa aallonmurtajan vie-
ressä. Ihmiset oli tullut satamaan astioiden kanssa ostamaan vuohenmaitoa. Orkesteri soitteli 
esiintymislavalla ja erilaiset ruoka-annokset kävivät hyvin kaupaksi. 

    Playa Jardinin ranta oli palannut lähes normaaliin päivärytmiin. Rannalla kokot olivat hiil-
lostuneet, ja vain Punta Bravan kokko savusi hieman. Esiintymislavat oli purettu ja loppuja 
esiintymislavan osia kasattiin pois vietäväksi. 

  
la. 30.06.  Sää on pysynyt puolipilvisenä, tai pilvisenä. Lämpötila on ollut reilusti yli 20 asteen, mutta 

suoranaista paistetta ei ole ollut. 
    Viikko on vierähtänyt maalaushommien merkeissä. Paikallisten maalien kanssa on ollut 

opettelemista, sillä jokainen maalimerkki tuntuu tarvitsevan kauppiaan mukaan omat ohen-
teensa. Ruskeaa maalia jolla ikkunakalterit maalataan, löytyi kaupasta vain yhtä merkkiä. 
joten vaihtoehdot valinnan suhteen oli vähissä. Maali jota löytyi on parasta ruiskulla maalat-
tuna, joten sen kuivuminen on nopeaa. Kun maalataan pensselillä on maalin levittämisen ta-
pahduttava ripeästi. 

    Retkeilyissä on nyt ollut maalaushommien takia hieman taukoa, mutta käymme vielä en-
nen suomeen lähtöä ainakin Chamorcassa ja Guajaralla. Guajaran reitti on tarkoitus tehdä 
niin päin että kiipeämme ylös eturinnettä, ja tulemme alas takakautta.  

    Juhannuksen jälkeen on Puertossa ollut rauhallista ja hiljaista. Kuun vaihtuessa päästää 
heinäkuun puolelle ja täällä se tietää sitä että alkaa juhlien aika. Suurimpana tapahtumana 
elokuussa taitaa olla Fiesta de pescadores, jolloin kalasatamaan kerääntyy jälleen väkeä 
enemmän kun mihinkään muuhun tapahtumaan. 

 
 



Heinäkuu 2007 

 
 
su. 01.07.  Mekin pääsemme tänään nauttimaan auringonpaisteesta, ainakin aamupäivällä. Täällä on 

ollut sellaista pilvistä tai puolipilvistä useamman viikon, mutta nyt  paistaa pilvettömältä 
taivaalta. 

    Formulaa seuraamme silloin kun siihen on tilaisuus. Tänään oli sellainen päivä että pää-
simme sitä katselemaan. Aamupäivän loikoilimme uima-altaalla. Kävimme katsomassa vä-
lillä formulat ja palasimme uima-altaalle. 

    Espanjassa 5 kanava näyttää Formulat. Selostajat ovat kuitenkin äänessä lähes koko ajan, 
jopa silloin kun lehdistötilaisuudessa mahdollisesti oleva suomalaiskuljettaja kertoo kom-
menttinsa omalla äidinkielellään. Koskaan emme kuule mitä suomalaiskuski sanoo. Onneksi 
täällä ei ole TV lupamaksuja, sillä yleisesti ottaen ohjelmiston taso on heikko. Suomessa tot-
tui ohjelmiin joita jaksoi seurata. Jos sattuu tulemaan joku parempi elokuva, niin mainos-
katkot on niin pitkiä, että joskus jopa unohtaa, että mikä elokuva on menossa.  

    Kevään aikana olemme seuranneet kaupungilla monen uuden "firman" syntyä. Silloin täl-
löin ilmestyy johonkin huoneistoon ryhmä työmiehiä, ja alkaa purkamaan betonirakenteita. 
Ensin heiluu leka muutaman päivän ja sitten aletaan rakentamaan uutta. Ainakin yksi uusi 
ravintola on avattu, ja muutamia baareja. Juhannuksen tienoilla avattiin Intialaistyylinen ra-
vintola, joten intialaisen ruoan ystäville on uusi ruokapaikka. 

    Baareja on tullut lisää useita. Belairia vastapäätä (näkyy livekameran kuvassa) oli ennen 
konditoria Fresa y Nata. Se on saanut uudet omistajat ja hieman uutta ilmettä. On nyt baari, 
jossa mahdollista pelata biljardia, vaikkakin pelaamiseen siinä on aika pienet tilat, sillä baari 
ei ole kovin suuri. Calle Zamorran alussa, Plaza  Constituzion kohdalla (myös Belairin vie-
ressä) oli myös jonkinlainen konditoria, mutta siihenkin on tullut baari. Cafeteria El Mojito. 
Sieltä saa aamulla tuoreet vastaleivotut patongit, joten minä olen ollut siellä monesti aamun 
ensimmäisiä asiakkaita.  

 
ke. 04.07.  Viikko on kulunut erilaisten asioiden hoidossa. Eilinen aamu meni Santa Cruzissa ja IKE-

Assa. Pitää suunnitella jo syksyn keittiöremonttia, joka alkaa syksyllä heti kun palaamme 
suomesta. 

    Myös valmistautuminen suomen matkaan on alkanut. Minä joka en ole pukuihminen olen 
käynyt ostamassa itselleni puvun. Olemmehan menossa/tulossa suomeen poikamme Antin 
häihin, joita juhlitaan 28.07. Itse vihkiminen tapahtuu Muhoksen kirkossa, ja hääjuhlaa vie-
tämme Merilän kartanossa Utajärvellä. 

    Puvun ostaminen onnistui La Orotavassa heti toisessa liikkeessä. Minulla on yleensäkin 
vaikeuksia löytää sopivia takkeja/puseroita, koska lähes kaikki on hihoista lyhyitä. Ensim-
mäisen sovitukseen löytyi heti takki joka oli sopivankokoinen ja hihapituuskin oli kohdal-
laan, mutta housut hieman pitkät ja vyötäröltä aika paljon suuret. Asia ei tuottanut kauppi-
aalle minkään laista ongelmaa. Hän vei ylläni olevaan takkiin kuuluvat housut pois ja toi 
pienemmät housut jostain toisesta parista, ja asia oli siinä. Lahkeiden pituutta pitää hieman 
tarkistaa suomessa, sillä kengät on vielä ostamatta.  

    Iltapäivällä läksimme La Lagunan sairaalaan luovuttamaan verta. Paula ensikertalaisena, 
ja minä yli 50 kertaa luovuttaneena. Täällä on tapana, että jos joutuu sairaalassa johonkin 
operaatioon, niin pitää hankkia kaksi verenluovuttajaa täydentämään sairaalan veripankkia. 
Veren ei tarvitse olla samaa veriryhmää, joten me päätimme lähteä. 

    Saavuttuamme sairaalan oli ilmoittautumisen aika. Heti alkuun satuimme sinne vuoron-
vaihdon aikaan, joten odottelimme siinä aluksi n. 10 min. Vuoron vaihduttua pääsimme asi-
aan, ja siinä paljastui että olemme suomalaisia, joten paikallinen hoitaja tokaisi että se tuot-
taa ongelmia. Mukanamme oli kuitenkin tulkki joka sanoi että ei ole mitään ongelmaa, kos-
ka hän tulkaa tarvittavat asiat. Meiltä käytin kahteen eri kertaa kysymässä, että olemmeko 
syöneet. Ilmeisesti tyhjällä vatsalla ei saa tulla luovutukseen. Jälleen odottelimme hetken ja 
sitten saimme kaavakkeet jotka pitää täyttää. Kaavake oli samantapainen joka täytetään 
myös suomessa ennen luovutusta. Viimeisellä rivillä kysyttiin SIDAsta, ja asian ymmärtä-



misestä. Tietenkään emme ymmärtänee mitä, koko lyhenne tarkoittaa. Meillä sama asia kir-
joitetaan AIDS. Nyt aloimme ymmärtää. Olimme jälleen hämillämme, siitä että miksi es-
panjalaiset kääntää nuo kansainvälisen lyhenteen kirjaimet eri järjestykseen, kun muu maa-
ilma. 

    Joidenkin minuuttien odottelun jälkeen minä pääsin luovutuspaikalle. Huomasin mennes-
säni että näin suuren sairaalan verenluovutuspisteessä on ainoastaan kolme luovutuspaikkaa, 
ja pari työntekijää. Asetuin pitkäkseni, ja jäin jälleen odottamaan. Odottelu johtui siitä, että 
viereisellä lavitsalla olleen luovuttajan kanssa oli ollut jotain komplikaatioita, ja hänet jou-
duttiin siirtämään toiselle osastolle lepäämään. 

    Viimein saapui paikalle hoitaja joka pyysi hengittämään sisään nenän kautta, ja työnsi 
neulan lähes huomaamatta käsivarteeni, ja veri alkoi siirtymään pussiin. Paula pääsi luovut-
tamaan omaa vertaan, heti kun seuraava luovutus paikka tyhjeni. Itse luovutus tapahtuma on 
samanlainen täällä kun suomessakin. 

    Luovutuspaikalta poistuessamme meille annettiin laput joilla saa sairaalan kahviosta säm-
pylää, kahvia, mehut tai jotain muuta vastaavaa. 

    Monesti ole suomessa SPRn luovutuspaikalla ollut ja koskaan ei veren luovuttaminen ole 
ollut näin hidasta toimintaa. Ei siinä mitään, me olemme jo tottuneet tähän tahtiin joten 
odottelu ei tuota mitään ongelmaa. En varmaankaan veikkaa paljoa pieleen, jos sanon, että 
samaisessa ajassa suomessa olisi kolmella luovutuspaikalla luovuttanut verta n. 9-12 ihmis-
tä. 

 
to. 05.07  Tänään oli vuorossa kenkien ostaminen. Jos on ollut hihojen kanssa ongelmia, niin tahtoo 

ongelmia olla myös kenkien oston kanssa. Minun jalkani on sen verran leveämpää sorttia, 
että nämä kenkä mallit täällä ei meinaa sopia jalkaani. La Orotavan kaupoista ei sopivia löy-
tynyt. Sitkeys tuotti tulosta, sillä ne sopivat löytyi Puertosta lähes kotinurkalta. Nyt oli sopi-
va malli, joten alkoi sopivan koon löytyminen. Myyjä oli sitkeä, ja monen laatikon jälkeen 
löysi sopivan numeron. Nyt oli oikein nahkapohjaiset kengät, mutta hinta niin korkea (89€) 
Päätimme jättää ne. Myyjä siitä kehumaan suomalaisia turisteja, kuin ne on hyviä ja kivoja. 
Paula siihen että ei me olla turisteja, me asumme täällä. Enempää ei tarvittu. Hinta tipahti 55 
euroon, ja sillä ne vaihtoi heti omistajaa. 

    Olemme saanet järjestetyksi asunnollemme "talkkarin". Hän on luvannut pitää kotimme 
kunnossa ja huolehtia myös siitä, että nettiyhteyteni ja web-camera on päällä päiväaikaan. 
Tietenkin koneen käynnistäminen ja sammuttaminen päivittäin tapahtuu hänen omien aiko-
jensa mukaisessa aikataulussa. 

    Tänään kuulin että kalastajien juhla jossa patsaita käytetään merellä ja kierrätetään ympäri 
kaupunkia, on vasta 16.07., joten se jää meiltä tänä kesänä näkemättä. 

 
ke. 11.07.  Kävijälaskuri jonka laitoimme sivustollemme 03.08.2005 näytti tänään 11.07.07 klo. 14:21 

50000 kävijän määrää. Tästä kiitämme ja syvään kumarramme kaikkia sivustolla vieraillei-
ta. Nyt olemme vakuuttuneita siitä, että sivustomme ei ole niiden kaikkein turhimpien sivu-
jen joukossa, joita netissä on. 

    Olemme asuneet täällä kaksi vuotta, joten katsomme tänään monia asioita hieman eri nä-
kökulmasta, kun tänne tullessamme. Meille jokapäiväisiä asioita on sellaiset, joita täällä 
muutaman viikon lomaansa viettävät eivät ehkä noteeraa millään tavalla. Elämisemme ja 
asumisemme täällä tänään pyörii paljon näiden jokapäiväisten asioiden ympärillä, tai seassa, 
ja ne hoidetaan täällä omalla tavalla. Me hoidamme kaikki asiamme samoissa virastoissa, ja 
samoissa jonoissa jonottamalla, kun paikalliset asukkaat. Tämän mukana myös suhtautumi-
nen Espanjalaisia ja Kanarialaisia kohtaan on näiden kahden vuoden aikana on monessa asi-
assa hieman muuttunut, joten monessa asiassa pyrimme ajattelemaan asioita myös Tenerif-
falaisten ja ennen kaikkea Puertolaisesta näkökulmasta.. 

    Vaikka muutosta ajatusmaailmassamme on tapahtunut, niin pyrimme edelleen pitämään 
sivustomme sellaisena että ne olisi  suomalaisesta näkökulmasta tehty, ja siten edelleen si-
vustolla kävijöitä kiinnostavia. 

 



 Kovasti kiitäen. Mikko ja Paula 
 
 Päivän kunniaksi läksin kiertämään Puertoa. Olihan sivustollani olevalla sivulla; Kuvia Pu-

ertosta olevat kuvat jo puoli vuotta vanhoja, joten on aika ennen suomeen lähtöä uudistaa 
sivu tuoreemmilla kuvilla. 

    Kiersin Puerton reittiä: Martianez ostoskeskus - Playa Martianez - San Telmo - Kalasata-
ma. Sieltä jatkoin Calle de Cruz Verdelle, jossa on kolme uutta ravintolaa. Entinen, Mi Vaca 
Y Yo on saanut uudet yrittäjät ja nyt nimeltään Mil Sabores. Tässä ravintolassa kävimme ei-
len viettämässä Heidin syntymäpäivä, 3 tuntia vierähti kivasti hyvä ruoan ja hyvien ystävien 
seurassa. Kaikki olivat tyytyväisiä saamiinsa ruokiin, joten kenenkään ei tarvinnut poistua 
pettyneenä. Kukaan meistä ei ollut vieraillut tässä paikassa entisen omistajan aikaan, joten 
vertailua ruoan suhteen ei voitu tehdä. 

    Tätä Mil Saboresia vastapäätä (samalla kadulla) on myös ravintola vaihtanut nimeä, ja on 
nyt Los Tulpanes, ja siitä hieman rannan suuntaa samalla kadulla on ravintola nimeltään 
KAFKA. Niistä ei meillä kellään ole kokemusta. Keväällä koko katu sai uuden laatoituksen  
joten nyt se on hyvässä kunnossa. 

    Sitten kiertelin Charcon kautta kotiin. Sää oli pilvinen joten osa kuvista hieman utuisia, 
mutta yritän tilannetta vielä ennen suomen matkaa korjata jos sää antaa siihen mahdollisuu-
den. 

    Myös kalastajien juhlapäivän valmistelu on kovassa vauhdissa. Kalasatamaan rakennettu 
ulkoilmakappeli, jossa patsaita käytetään kääntämässä.  Monenlaisia mastoja ja pylväitä 
pystyteltiin, joihin sitten viriteltiin monenlaisia naruja joissa oli erilaisia viirejä ja lippuja. 
Taloja maalailtiin, ja kukkaistutuksia kunnostettiin. On tulossa niin suuri juhla, että kaikki 
haluaa paikkojen olevan tiistaihin mennessä kunnossa. 

   
 
to. 12.07.  Kolme päivää aikaa suomen matkaamme. Aamulla kävimme ensin kastelemassa Jussin puu-

tarhassa kukat. Sen jälkeen kävimme La Veran Texacolla pesemässä auton päältä ja sisältä, 
ja veimme sen talliin. 

    Meillä oli tuuria, kun saimme viime kuussa järjestetyksi autollemme tallipaikan. Belairista 
kävelee tallille 10 min. joten se on melkein naapurissa. Siellä se on sisällä lukkojen takana 
joten sen säilymisestä ei tarvitse suomen matkan aikana huolta kantaa. 

    Me saimme auringon paistetta iltapäivälle, joten kävimme uusimassa hieman kuvauskier-
rosta, ja uusimme parikymmentä kuvaa puerton kuvien sivuille. 

    Illalla päätimme käydä Mariossa syömässä valkosipulipizzat. Tilasimme normaalisti ja 
pyysimme laittamaan lisäksi valkosipulia runsaasti. Kaikki tilauksemme merkittiin oikein 
ylös. Kun pizzamme tuli, niin niissä ei edes tuoksunut valkosipuli. Kysyimme mihin se 
unohtui, niin tarjoilija sanoi, että siinä on valkosipuliöljyä. No sehän ei ole sama asia ollen-
kaan. siihen meille vastattiin että he ei koskaan laita valkosipulia pizzaan muuten kun öljy-
nä. Ei pizzassa mitään vikaa ollut, mutta valkosipulin ystävän ei kannata mennä Charcolle 
pizzeria MARIO:on valkosipulipizzaa tilaamaan. 

   
pe. 13.07.  Perjantai ja 13 päivä. Täällä on tiistai ja 13 päivä se epäonnen päivä yhdistelmä. Minun päi-

väni meni ainakin ihan kivasti. Pääsin pitkästä aikaan käymään saunassa joten sain hieman 
esimakua tulevasta suomen matkasta. 

   
la. 14.07.  Eilen jatkoimme valkosipulipizzan metsästystä. Kävimme Pizzeria Napolitanassa Generalis-

simo kadulla. Siellä luultavasti jo päästiin hieman vakosipulin makuun. Yritimme haistella 
ja nuuskia pizzaa jotta erottaisimme edes hieman valkosipulin makua. Tulimme siihen tu-
lokseen että niistä ehkä lähti heikko valkosipulin tuoksun. Saattoihan se olla myös kuvitel-
maa.  

    Kun aikanaan kävimme lomilla näillä saarilla, niin erään rannan läheisyydessä oli val-
kosipulikanapaikka. Siellä grillattiin kanoja, ja niissä käytettiin valkosipulia niin että tuoksu 
leijaili monien metrien päähän kadulle. Tämä oli meidän mielestä oikea valkosipuliruoka-



paikka. 
 

    Laukut on pakattuna. Tilaa on laukkuihin varattu silleen että tulomatkalle jää ylimääräistä 
tilaa, silla on tuotteita joita on pakko tuoda suomesta. Yksi niistä on sinappi. Meillä on kaa-
pissa monen maalaista sinappia. On espanjalaista, on saksalaista ja on IKEAsta ostettua. 
Kaikki on väkevöitetty etikalla niin runsaasti, että se ei ole meidän makuun. AURAn sinappi 
oli talvella täällä kovasti suosittua ja kysyttyä. Toinen on tietenkin kahvi. 

    Lähtö on aamulla Belairista 5:40. Pohjoisen kenttä avataan kuudelta, ja lähtö on 7:20. 
Suomessa ollaan aikataulun mukaan 23:49  

   
su. 15.07.  Lentomatkamme suomeen sisälsi kaksi välilaskua ja koneen vaihtoa. Matkaselvityksessä 

laukkumme merkittiin Helsinkiin saakka, joten meidän ei tarvinnut niistä välilaskujen aika-
na huolehtia. Välilaskut oli Madridissa ja Amsterdamissa. Lentoaika kaikkineen odottelui-
neen ja välilaskuineen kesti n. 14 tuntia. Siihen sisältyy kellon siirtoa kaksi tuntia. Aikatau-
lun oli merkitty lähtö Teneriffalta 7:20 ja laskeutuminen Helsinki-Vantaalle 23:49 paikallis-
ta aikaa. 

    Lähtö Teneriffalta myöhästyi heti puoli tuntia. Kone työnnettiin irti putkesta 7:50 ja liik-
keelle lähtö tapahtui välittömästi. Kone laskeutui Madridin kentälle 11:15 paikallista aikaa. 
Koneen rullaus terminaaliin kesti 10 min. KLM:n lennon operoi Air Europa, ja lentoon ei 
sisältynyt mitään tarjoilua. Ensimmäinen kellon siirto tehtiin täällä, joten siirsimme kelloja 
yhden tunnin eteenpäin. 

    Kävimme ilmoittautumassa Madridin lähtöselvityksessä, ja saimme koneeseen nousuliput 
loppumatkalle. Lento Amsterdamiin oli merkitty lähteväksi 17:00, joten meillä oli aikaa 
runsaasti. Kiertelimme Madridin kenttäterminaalia ja katselimme paikkoja. Välillä kä-
väisimme kahvilla ja lueskelimme lehtiä. Aika kului hiljalleen. 

    Lähtöajan lähestyessä lähdimme etsimään porttia C36 joka oli merkitty lippuihimme mei-
dän lennon lähtöportiksi. Hetken kuluttua se muuttui portiksi C48. Me siirryimme uuden 
portin kohdalle odottelemaan. Portilla oli Ryan Airin kone joka näytti olevan myöhässä 
vaikka kuinka paljon, sillä se olisi jo pitänyt ilmoitustaulun mukaan lähteä jo. Porttiajan lä-
hestyessä lähtöporttimme muutettiin jälleen. Nyt se muuttui C44 portiksi. Ryan Airin kone 
oli edelleen portilla C48, joten se oli varmaan muutoksen syy. 

    KLM:n lento Madridista päästiin liikkeelle 17:20, eli parikymmentä minuuttia myöhässä. 
Lento sujui hienosti. Tällä lennolla hintaan sisältyi myös pieni sämpylä ja kahvitarjoilu, jo-
ten kahden tunnin lento sujui joutuisan tuntuisesti. Laskeutuminen Amsterdamin kentälle 
tapahtui 19:20. Kiitorata jolle kone laskeutui sijaitsi kaukana terminaalista, joten rullaus vei 
vielä aikaa n. 15 min. Terminaaliin saavuimme 17:35, eli 5 min etuajassa. 

    Amsterdamissa oli vaihtoaikaa 40 min. ja se riitti oikein hyvin. Pääsimme koneeseen vasta 
20:00. Istuimme lähtöä odottelemassa rivillä 23, ja saimme seurata ikkunasta matkalaukku-
jen lastausta koneeseen. Tietenkin bongasimme toisen omista laukuistamme remmillä, sillä 
olimme merkinneet ne hyvin. Jäimme odottelemaan toisen laukun tuloa, mutta sitä ei näky-
nyt. Odottelimme ja seurasimme tilannetta. Henkilökunta näytti hakevan kärryistä jotain 
laukkua. Välillä laskivat papereista jotain merkintöjä ja jatkoivat etsimistä. Aikansa etsitty-
ään luukku suljettiin ja lastausvaunu poistui koneen vierestä. Tässä vaiheessa aloimme jo 
aavistelemaan, että toimen matkalaukkumme on kadoksissa. Nyt alkoi miettiminen, että 
kumpi laukuistamme on kadoksissa. Olimme pakanneet Puertosta Antin ja Hannan häitä 
varten hankkimamme juhlavaatteet ja kengät toiseen laukkuun ja muut vaatteet toiseen. 

    Helsinkiin saavuimme 23:35, joten olimme hieman etuajassa. Me riensimme odottelemaan 
laukkuja jotta pääsemme tarkistamaan kumpi laukuistamme on jäänyt johonkin. Aavistuk-
semme oli oikein. Remmille tuli vain yksi laukku, ja se oli juuri se jossa oli meidän normaa-
lit matkavaatteet. Minun uusi puku kenkineen ja Paulan puku oli siinä puuttuvassa laukussa. 

    Kävimme tekemässä ilmoituksen kadonneesta matkalaukusta. Kun virkailija oli merkinnyt 
se tietokoneellensa, niin hän ilmoitti välittömästi, että se tulee huomenna iltapäivällä, ja se 
tuodaan sitten ilmoittamaanne osoitteeseen. Hieman epäilimme toiminnan nopeutta, mutta 
seuraavana päivänä kentältä soitettiin, ja laukku toimitettiin Leppävaaraan. 



    Seurasimme Madridissa moneen otteeseen matkatavaroiden käsittelyä, ja ihmetellä pitää, 
että niinkin paljon laukkuja tulee perille, ja vielä lähes ehyenä. Sen verran rajua kohtelua 
laukut monessa siirtokuormauksessa sai. Paljon (satoja) on särjettyjä, tai rikki menneitä 
laukkuja lentokentillä remmien vieressä, tai viereisessä huoneessa. Lentoyhtiöiden korvauk-
sen ollessa sitä mitä se on, niin ei ole mikään ihme jos ne on jätetty siihen tarkoituksella, ja 
annettu vakuutusyhtiön huolehtia korvauksesta. 

   
ti 17.07. Eilisen päivän aikana hoitelimme hieman juoksevia asioita, ja järjestelin junalippuasiaani 

ojennukseen. Vapaalippu systeemit oli hieman muuttunut, joten joudun odottelemaan uutta 
lippuani kolme viikkoa.  

 Iltapäivällä läksimme vierailulle Kotkaan. Äitini asuu Kotkan Karhulassa, ja tarkoituksem-
me on viettää siellä pari päivää. 

    Kotkassa oli meriaiheinen tapahtuma; The Tall Ships' Race www.tallshipsraces.com joten 
meillä oli mahdollisuus käydä katselemassa maailman suurimpia purjealuksia. Suurin aluk-
sista oli venäläinen. Siitä mainittiin uutisissa, ja sanottiin että aluksella on pituutta n. 120 
metriä. 

    Samalla reissulla kävimme tapaamassa satamassa Silviä. Silvi oli Paulan työkaveri Jorman 
baarissa viime talven aikana. Hän oli pestautunut laivaan tarjoilijaksi. Laiva kulki Suomen 
ja Viron väliä Kotkan kohdalta. 

 Palasimme Kotkasta puolen päivän paikkeilla. 
 
pe. 20.07. Illalla läksimme Tallinnaan. Helsinki Tallinna reitille on tullut uusi alus. Galaxy on meille 

uusi alus. Kun me asuimme Helsingissä, niin sitä alusta ei silloin ollut. 
   
la. 21.07. Kiertelimme Tallinnassa ostoksilla pari tuntia. Lopun satama-ajasta käytimme paistatteluun 

laivan yläkannella. Kun lähdettiin liikkeelle, niin ajoviima alkoi sen verran tuntumaan, että 
siirryimme sisälle. Olemme kumpikin sairastelleet hieman romuskaa, ja haluamme varmis-
taa että olemme kunnossa kun Hannan ja Antin häät on. 

    Minun retkisuunnitelmani jatkui siten, että lähdin Muhoksella. Yöjunaan Helsingistä Ou-
luun oli varattu paikka. Tarkoituksena on tällä matkalla laittaa Antin saunaremontti alulle ja 
saada se siihen malliin että Antti voi sen sitten yksin viimeistellä. Paula jäi Helsinkiin ja tu-
lee Muhokselle torstaina Hannan kanssa. He tulevat autolla ja tuovat äitini tullessa. 

   
su. 22.07. Antti oli minua Oulun asemalla vastassa. VR on lopettanut yöjunaliikenteen Helsingistä 

Kouvolan ja Kajaanin kautta Ouluun, joten ainoa mahdollisuus päästä junalla Muhokselle 
on tulo Oulun kautta. 

    Kun aikaa on rajoitetusti, niin saunan vanhojen lauteiden ja paneelien purkaminen käyn-
nistyi jo tänä iltana. Lauteet ja paneelit oli jo illalla siistissä pinossa pihalla. Alusrimoitukset 
katto ja seinäpaneelien alla oli kun eilen laitettu. Niin on pysyneet vedeltä suojassa hyvin, 
vaikka saunaa on käytetty todelle paljon, ja se on rakennettu 80 luvun alussa. 

    Illalla pääsin vielä nurmikon leikkaukseen. Antilla oli uusi ruohonleikkuri. Se oli oikein 
isoilla pyörillä varustettu, joten sitä oli helppo ja kyvyt työnnellä. 

   
23.07.-27.07 Sauna projekti jatkuu. Lattia on purettu, ja laatat kannettu pihalle. Tarkoituksemme on hie-

man korottaa lattia laskuja. Kyllä vesi on tähänkin saakka kaivoon mennyt, mutta vastaisuu-
dessa se menee paremmin. Korotusvalut on tarkoitus saada kuivumaan häiden ajaksi, jotta 
sitten päästää vesieristeiden laittoon häiden jälkeen. 

    Kiukaan alle on valettu 10 sentin korkuinen laatta. Uusi kiuas tulee ylemmäs, joten jou-
duimme tekemään hormiin uuden reiän. Lisäksi muuraamme seinän kiukaan ja lauteiden vä-
liin, jotta saamme lauteet lähemmäksi kiuasta. 

   
la. 28.07. Tämä oli se päivä, jota varten tulimme tänä kesänä suomeen. Poikamme Antin ja hänen mo-

nivuotisen avopuolison, Hannan hääpäivä. He ovat asuneet yhdessä jo 7 vuotta, ja tämä päi-
vä oli heidän mielestä oikea päivä astua papin eteen ja saada liitollensa kirkon siunaus. 



    Vihkiminen tapahtui Muhoksen kirkossa. Tilaisuutta oli todistamassa hieman toistasataa 
vierasta. Vihkitoimituksen jälkeen häitä juhlittiin Merilän kartanossa Utajärvellä. 

   
ma. 30.07. Aamulla oli vuorossa pienen väliseinän muuraaminen. Seinä muurattiin kiukaan ja lauteiden 

väliin, joten saadaan rakentaa lauteet lähemmäksi kiuasta, ja siten niistä voidaan tehdä le-
veämmät. Lattian kaadot oli jo saatu kohdalleen, joten nyt laitoimme lattiaan vielä tasoit-
teen. Tasoite ja seinä saa nyt kuivua melkein viikon, sillä Antti ja Hanna lähtivät Kuusa-
moon viiden päivän "häämatkalle". 

    Me puolestamme läksimme tapaamaan Teneriffan ystäviämme. Menimme Yli-Kiiminkiin 
Sirun ja Hannun vieraiksi heidän uuteen asuntoon. Sinne saapuivat myös Sirkka ja Ahti Vii-
ri, Rovaniemeltä. Me vietimme oikein mukavan muisteluillan. 

    Kuulimme uutisista, että Gran Canarialla ja Teneriffan pohjoisosissa raivoaa metsäpaloja. 
Tuhansia ihmisiä on evakuoitu ja metsää on palanut suuria määriä. Metsät on saarten käyt-
töveden kannalta erittäin tärkeitä, joten ei niitä olisi yhtään varaa polttaa. Kuulin myös, että 
Gran Canarian palon olisi metsävartija sytyttänyt tahallaan. Toisesta en tiedä. 

   
ti. 31.07. Yli-Kiimingistä palasimme Oulun kautta. Kävimme hakemassa pari rullaa tapettia, sillä 

keskeneräiset remontit eivät odottele, vaan ne jatkuu heti juhlien jälkeen. 
    Minulla on tällä hetkellä neljä Skype kontaktia Puertoon, joten eiköhän tiedot palosta tar-

kennu kunhan joku heistä saapuu koneen ääreen. 
    Kuulin että metsäpalot olisivat Teneriffalla ylhäällä La Orotovan ja Teiden välisellä met-

säalueella, eli savut näkyy, kun katsoo Puertosta Pico del Teiden suuntaan.  
 
 

Elokuu 2007 

 
ke. 01.08.  Antin remontit jatkuu tapetointi hommilla. Saunan tasoitteet ja valut saa vielä kuivahtaa 

muutaman päivän. 
 Olen saanut sähköpostia Puertosta, Teneriffalta. Posteissa kerrotaan metsäpaloista, ja on 

laitettu kuviakin mukaan. Mutta kun Telefonican yhteydet ei salli minun vastata posteihin, 
vaikka kuinka yritän. 

    Telefonican sähköpostiyhteys ole ainut joka täällä tökkii. Minun kännykkäni, jossa on 
Telefonican kortti ei suostu toimimaan ollenkaan suomalaisessa GSM verkostossa. Voi niitä 
espanjalaisia jotka sattuvat eksymään lomallaan suomeen Telefonican liittymällä varustettu 
kännykkä taskussa. Onneksi minulla on myös suomalainen kännykkäliittymä sekä sähkö-
postiosoite mikko@retket.info Nämä toimii... 

  
la. 04.08. Torstaina kävimme Oulussa hakemassa tapetit makuuhuoneeseen. Pe. Jorma kävi Tuulin 

kanssa moikkaamassa. Olivat tulossa Oulusta ja kävivät Muhoksella moikkaamassa. Täältä 
jatkoivat matkaa Ranuan eläinpuistoon. 

    Remontit jatkuu saunassa ja makuuhuoneessa. Makuuhuoneen seinä on tapetoitu. Antti 
palaa illalla Kuusamosta, joten päästään aloittamaan eritelevyjen asennus saunan seiniin. 

  
su. 05.08. Saunan eristelevyt on kiinnitetty seiniin, ja ensimmäinen kerros vesieristettä laitettu. Eriste-

levyt on alumiinipaperipintaisia, joten niiden asentaminen on joutuisaa ja helppoa. Vesieris-
teen kuivuessa on muiden remonttien vuoro. Kahden huoneen remontin tekeminen yhtä ai-
kaa on mahdollista, koska saunan työvaiheet vaatii välillä kuivattamista. 

   
pe. 10.08. Antin ja Hannan makuuhuoneen remontti on listoitusta ja pientä maalausta vaille valmis. 

Laminaatin löytyminen teetti työtä. Halusimme huoneeseen samanlaisen laminaatin jota lai-
toimme viimekesänä yhteen huoneeseen. Lopuksi se löytyi Äimäraution K-raudasta. La-
minaatin numero oli hieman muuttunut ja sen takia se teetti työtä. Nyt on kuitenkin saman 
värinen lattia, vaikka uuden levyn pinta on hieman erilainen. 



    Tänään on saunaremontissa laatoituspäivä, seinät ja lattia. Eilen olin odottelemassa laatto-
ja paikallisessa rakennustarvikekaupassa. Kuormaa ei kuitenkaan tullut, joten laatoitusta ei 
päästy eilen aloittamaan. Remontti aikamme käy vähiin, ja se tietää sitä että loppu jää Antin 
tehtäväksi. 

    Me lähdemme ajelemaan Euraan viimeistään maanantaina. Reittimme kulkee Raahen ja 
Porin kautta. Nyt olemme saaneet nauttia hienoista kesäpäivistä, joten toivomme että niitä 
vielä riittää, jotta pääsemme nauttimaan Turajärven hienoista maisemista. 

   
su. 12.08. Tulimme suomeen 15.07 ja Muhokselle 20.07. Siitä asti olen ollut remontin teossa. Välissä 

juhlimme Antin ja Hannan häitä, ja sitten taas jatkoimme. Ylikiimingissä kävimme mutkan, 
koska siellä lyhennettiin pukuni housujen lahkeita. 

    Kolme päivää on nyt laatoiteltu saunan seiniä. Työ alkaa olla loppusuoralla. Alimman 
laattarivin laittaminen vie vielä huomenna pari tuntia. Se on hidasta, sillä ne pitää mitata, ja 
leikata yksitellen. 

    Tällä suomen matkalla on ollut kiirettä. Sauna remontti on sitä vienyt suurimman osan. 
Viime kesänä ajelimme ympäri suomea n. 6000 km. Nyt menemme ja asetumme Turajärven 
rantaan liki kahdeksi viikoksi. 

    Matkaamme jatkamme seuraavan suunnitelman mukaisesti. Huomenna ma.iltapäivällä 
Tyrnävälle. Tyrnävältä tiistaina Raaheen. Ke. 15.07 Raahesta Porin kautta Euraan. mökki 
meidän käytössä 15.-31.8. 

    Turajärvellä vietämme aikaamme sään mukaan. Jos paistaa niin hyvä. Jos taas sataa, niin 
sellaiselle päivälle keksimme jotain uutta ohjelmaa. Euran ympäristössä on varmaan monia 
mielenkiintoisia paikkoja, joissa voimme käydä päiväämme viettämässä. 

 
    Espooseen palamme 30.08. Meillä on pääkaupunkiseudulla muutama tapaaminen ja joita-

kin ostoksia pitää vielä tehdä ennen laukkujen pakkaamista. 
   
ma. 13.08. Antin ja Hannan häät on juhlittu ja remonttia on tehty lähes joka päivä. Tänään jatkoimme 

suomen matkaamme. Ajoimme veljeni luokse Tyrnävälle. Tähän iltaan sattui kova ukkos-
myrsky ja voimakasta salamointia. Tyrnävän palokunta lähti liikkeelle pariin otteeseen, jo-
ten jotain se myrsky sai aikaan. Täällä vietimme yhden yön. 

   
ti. 14.08. Tyrnävältä jatkoimme matkaa Raaheen. Vilpunlaaksossa oli ohjelmassa kalan savustusta, 

grillaamista ja sulkapallon "pelaamista". 
   
ke. 15.08. Matkamme jatkui kohti Euraa. Läksimme Raahesta klo. 8:10 Ajoimme 8-tietä Porin kautta 

Euraan. Kun olimme ajaneet noin kaksi tuntia alkoi Peugeotin pakoputki ääntämään siihen 
malliin, että kaikki ei ollut kunnossa. Ajoimme Kokkolaan etsimään paikkaa jossa voisimme 
korjauttaa sen. Löysimme katsastuskonttorin. Kävin sieltä kysymässä paikkaa jossa saa put-
kia korjataan. Saimme tarvittavan osoitteen ja syötimme sen navigaattoriin. Puoli yhdeltä-
toista ajoimme auton halliin. Auton ylösnosto paljasti, että putki oli lähes irti poikki heti ka-
talysaattorin takaa. Autoon uusittiin putki katalysaattorin ja äänenvaimentimen väliin. Li-
säksi asentaja teki uuden putken myös katalysaattorin etupuolelle. O Määttäsen korjaamo 
Herman Renlundin kadulla Kokkolassa on täyden palvelun pakoputki korjaamo, sillä heillä 
on laitteet joilla tehdään ja taivutellaan sellainen putki jota ei varastosta löydy. Puolen tun-
nin kuluttua oli auto jälleen ajettavassa kunnossa. Syötimme navigaattoriin Euran osoitteen, 
ja matka jatkui. Eurassa ajoimme suoraan Turajärvelle tapaamaan ystäviämme ja henkilöitä 
jotka ovat meille vuokranneet oman mökkinsä. Kävimme Eurajoella kaupassa täydentämäs-
sä ruokavarastomme, ja asetuimme taloksi. Nyt alkoi se aika suomen matkastamme, johon 
sisältyy vain lomailua. 

   
to. 16.08. Tälle päivälle on luvattu iltapäivälle sadetta ja ukkosta. Olemme varautuneet siihen joten 

meillä on sellaisille päiville varasuunnitelma. Iltapäivällä sadetta myös tuli, ja välillä todella 
rajusti. 



   
pe. 17.08. Aamulla heräsimme 8:30. Kuisti oli aivan märkä ja pöytäliinat vain puoliksi paikallaan, 

sekä kukkavaasi nurin. Yöllä oli satanut ja myrskynnyt reippaasti. Me olimme nukkuneet 
niin sikeästi, että emme tienneet mitään. Mökki on kaksi kerroksinen ja puiden suojassa, jo-
ten sateen ja tuulen äänet ei juurikaan sisälle kuulu. Hanna tuli illalla 19 jälkeen. Me olimme 
Eurassa vastassa, sillä tien neuvominen mökille on hankalaa. 

   
la. 18.08. Mökki jonka vuokrasimme sijaitsee Euran ja Eurajoen rajan tuntumassa. Eurajoen puolella 

vietettiin tänään Eurajoki-päivää, joten me menimme katselemaan mitä siellä tapahtuu. 
Myyntikojuja ja esittelytelttoja oli parkkipaikat täynnä. Kari Salmelainen juonsi missi-
kisoja. Tunnelma oli kuin markkinoilla. 

 
    Mökissä on savustuspönttö, mutta minun savustuskokemuksella, me tyydyimme valmii-

seen kalaan ja ostimme suuren valmiiksi savustetun kirjolohen. Sään muututtua tuliseksi me 
päätimme pysyä sisällä, joten kävimme lainaamassa Eijalta ja Mikolta pari peliä. UNO kor-
tit ja UPWORDS ristikkopeli on ollut ahkerassa käytössä. 

   
su. 19.08. Kolme päivää jatkunut tuuli hellitti sen verran että pääsimme järvelle hieman soutelemaan 

ja onkimaan. Päivä oli sään puolesta viikonlopun paras ja pääsimme nauttimaan hienosta 
elokuun päivästä ja paistattelemaan hieman auringossa. Hanna ja Kimmo lähtivät kotiin il-
lalla hieman jälkeen kuuden. 

   
ma. 20.08 12:30 olimme Eurassa linja-autoasemalla odottelemassa Sinikkaa, joka on Paulan entinen 

työkaveri. Sinikka tuli Turajärvelle pariksi päiväksi lomailemaan. Mikäs minun on ollessa, 
kun on kaksi hyvää kokkia ruokaa laittamassa. 

 
 Iltapäivällä soutelin katselemaan konetta joka niittää rantakaisloja Turajärven rannoista. 
    Viime kesänä kun olimme täällä, niin järvessä suoritettiin kunnostusohjelmatutkimus. 

Järveen laskettiin kahtena perättäisenä yönä kymmenen verkkoa. Jokaisessa verkoissa oli 4-
5 n. viiden metrin osaa, ja jokaisessa osassa eri silmäkoko. Tutkimuksen tarkoituksena oli 
selvittää järven kalakannan tila, ja tulosten perusteella suunnitella hoitotoimenpiteet joilla 
kalakantaa saadaan parannettua. minulle kerrottiin että tämänpäiväiset rantakaislojen niittä-
miset on seurausta viimekesäisestä tutkimuksesta. 

    Illalla kun tuuli hellitti, niin kyhmyjoutsen pariskunta lähti töräytellen liikkeelle ruoan 
hakuun. Se majailee vastakkaisella rannalla. Mökissä on tehokas kiikari, jolla voimme jout-
senten elämää seurailla turvallisen matkan päästä. 

   
ti. 21.08. Aamulla kaislanniittokone aloitti niittämisen saaren luoteisosassa. Siitä se sitten jatkoi mat-

kaansa pitkin länsirannikkoa samalla kaisloja niittäen. 
    Kyhmyjoutsen pariskunta poikasineen näyttäytyy päivittäin monen otteeseen. Poikaset 

ovat tällä hetkellä vielä harmaita. Olimme kiikaroineet pariin otteeseen erästä suurta mustaa 
lintua, jota emme alussa tunnistaneet. Tänään se läheisellä kalliolla levitteli suuria siipiään 
auringon paisteessa. Samalla saimme tiedon, että lintu on merimetso. 

    Sienimetsässä kiertelimme kolmisen tuntia, ja saaliina sen verran sieniä, että kyllä Sinikka 
niistä jonkinlaisen ruoan loihtii. 

   
ke. 22.08. Aamukävelyn teimme Eurajoen suuntaan. Menomatkalla hirvikärpäset yritti häiritä. Hieman 

ennen sähkölinjaa Paula huomasi kanttarelli ryppään. Muovikassi esiin ja sienet kassiin. 
Kanttarellejä löytyi n. 1-1,5 litraa. 

   
to. 23.08. Aamupäivän lueskelimme lehtiä. Tämän vuotiset Mikro Bitit ja Tietokonelehdet on tulleet 

tutuiksi. Paljon on uusia asiota ja pikkusoftia jotka pitää tutkia kunhan päästään kotiin. Ilta-
päivän soutelimme järvellä. Kävimme järven toisessa päässä Kausella katselemassa Antin 
lähettämiä saunaprojektikuvia. Paluumatkalla annoimme tuulen viedä venettä, ja me nau-



timme aurinkoisesta kesäpäivästä. Paluumatkaan kului aikaa yli 2 tuntia. Säätiedotus kertoi 
että nyt on kesän viimeinen hellepäivä, joten me otimme siitä kaiken irti. 

   
pe. 24.08. Aamupäivällä taivas Turajärven yllä oli puolipilvinen, ja lämpötila huomattavasti alempi 

kun muina aamuinna. Puolen päivän aikaan aurinko näyttäytyi ja lämpötila kohosi heti muu-
taman asteen. Viikonloppuna täällä vietetään Venetsialaisia. Kyseessä on jonkinlainen ke-
sämökkikauden päätösjuhla. Viime kesänä lähdimme suomesta hieman ennen em. ajankoh-
taa, mutta nyt me pääsemme näkemään millaisilla nuotiotulilla ja kynttilöillä Turajärven yö-
tä valaistaan.  

   
la. 25.08. Venetsialaiset. Eilisen ja tämän päivän olivat mökkiläiset rakennellleet erilaisia nuotioita ja 

kokkoja. Mekin ostimme kynttilöitä, jotka sitten illalla sytytimme ja laitoimme laiturille. 
Siinä ne paloivat hieman yli puolen yön. Yöllä kuutamon valaisemalla järvellä liikkui useita 
veneitä. Monet mökkiläiset olivat lähteneet katselemaan rantatulia veneestä käsin. Meille 
Venetsialisten vietto on jokseenkin uusi juttu. Siellä missä me olemme aikaisemmin asu-
neet, ei ole Venetsialaisia vietetty. Ensimmäisen kerran kuulimme asiasta joitakin vuosia sit-
ten Raahessa. Uutta asiassa oli meille se, että tapahtumaa ilotulitettiin. Raketteja lenteli Tu-
rajärven yllä meidän mielestä runsaasti.  

   
ti. 28.08. Paula kävi tänään kampaajalla. Eijalla on kampaamo Eurassa, ja hän värjäsi ja leikkasi Pau-

lan hiukset siihen malliin, että nyt voimme palata katuvalojen valaisemalle alueelle. Iltapäi-
vällä siivosimme mökin luovutuskuntoon, sillä meidän lomamme Turajärvellä on viimeistä 
edellisessä päivässä. 

   
ke. 29.08. Turajärven mökkiloma lyheni alkuperäisestä suunnitelmasta pari päivää. Meillä on paljon 

asioita ja ostoksia hoidettavana ennen lähtöä. Lisäksi on tapaamisia viime talven retkeläisten 
kanssa. Tänään ajoimme Naantaliin moikkaamaan Paulan veljeä.  

   
to. 30.08. Joukon lähdettyä työhän, me suuntasimme pikku Peugeotin keulan kohti Espoon Leppävää-

rää. Leppävaaraan saavuimme hieman jälkeen kymmenen. Suomikierros on tältä kesältä 
tehty, ja nyt on vuorossa Teneriffalle vietävien tarvikkeiden hankinta. 

    Hanna meille lainaama Peugeut 206 on hoitanut tehtävänsä moitteetta. Ainahan auto jotain 
huoltoa tarvii, ja nyt ne remontit sattui meidän kohdalle.  

   
pe. 31.08. Olemme hankkineet sellaisia tarvikkeita, joita Puertosta on vaikea löytää. Nyt ne on vielä 

saatava sopimaan matkalaukkuihin ja pysymään painorajojen sallimissa rajoissa. 
    Ilotulituksen SM on tänään Töölönlahden rannalla. Saattaa olla että käymme sitä katsele-

massa.  
 Ohjelma jolla teen kotisivujeni valikon on Puertossa kotikoneessa. Syyskuun muutamat al-

kupäivät merkitsen tilapäisesti elokuun loppuun. Mitään erikoista ei ole näille loppupäiville 
tiedossa. Maanantai on pakkauspäivä, ja Tiistaina lähtö. Koneen lähtöaika Helsingistä on 
tiistaina 6:15. Aikataulun mukainen saapumisaika Puertoon on 17:00. 

    WebCamerani on sanonut työsopimuksen irti ja lakannut toimimasta. Pääsen korjaamaan 
vian vasta sitten kunhan olen kotona, joten siihen saakka se on nyt pois käytöstä. 

   
     
Syyskuu 2007 

 
ma. 03.09.  Viimeinen päivä suomen matkasta. 
 
 Alku lomasta, heinäkuun lopulla vietimme Muhoksella Antin ja Hannan häitä. Sitten meni 

pari viikkoa Antin ja Hannan saunan remontissa. Loppuaika lomasta vietettiin Turajärven 
rannalla Eurassa. Loppuloman paikasta kiitämme vieläkin Mikkoa ja Eijaa, jotka olivat ak-
tiivisesti meille lomapaikkaa Turajärven rannalta järjestämässä. 



 
 Kun on kesän suomalaisia kauppoja kierrellyt, niin on huomannut suuren eron tavaravali-

koimien välillä. Joissakin kaupoissa tuntui että voi hitto, kun tuota ja tuota ei saa Teneriffal-
la. Suurimmat puutteet on Teneriffalla rakennustarvikkeissa. Kun pääsee kaupasta ulos, niin 
se asia unohtuu siihen. Huomenna, kun palaamme kotiin, niin parin päivän päästä olemme 
tottuneet paikallisiin valikoimiin, ja päästään suunnittelemaan omaan kämppään keittiö-
kaappi remonttia.  

    Joissakin tuotteiden laadussa on pieniä eroja, ja ne on suomen hyväksi. Hinnoissa ero taas 
on huomattava ja se on Teneriffan, ja Puerto de la Cruzin hyväksi. Tämä on kuuden viikon 
matkan aikana koettu monta monituista kertaa. 

    Kun olemme palanneet kotiin, niin ensimmäisen viikon tehtävämme on käydä tutkimassa 
metsäpalon aiheuttamat vahingot ja se, että onko metsäpalot tuhonneet meidän retkiohjel-
maamme kuuluvia alueita. 

   
ti. 04.09.  Herätys aamulla 3:30 Taksin tilasimme valmiiksi edellisenä iltana. Se olikin jo hieman en-

nen neljää odottelemassa. Ulkomaan terminaaliin saavuimme hieman ennen viittä. 
   Koneemme lähti ajallaan. Lennot sujui seuraavasti.  Lähtö Helsingistä 6:15 ja tulo Amster-

damiin 7:22 (kelloa siirrettiin 1 tunti taaksepäin) Amsterdamista piti lähtä 10:00 mutta kone 
lähti vasta 10:30 Kuitenkin saavuimme Madridiin muutaman minuutin etuajassa 12:26 Las-
keutumishetkellä oli aikalailla tuulta, sillä se nakkeli konetta laskeutumisvaiheessa. Madri-
dista kone lähti ajallaan 15:10 ja laskeutui Teneriffalle 16:42 Jälleen etuajassa (18min). Täl-
lää lennolla siirsimme jälleen kelloa tunnin. Kotona olimme 17:30. 

    Suomessa tekemäni Taxfree ostosten palautukset jäi lähtiessä saamatta, koska Helsinki-
Vantaaan kentällä palautuspiste avaa ovensa vasta 6:00. Amsterdamissa palautus piste olisi 
ollut sellaisella alueella, että olisimme joutuneet poistuimaan Schengen-alueelta, joten pää-
timme hakea ne Santa Cruzista. 

   
to. 06.09.  Olimme kuulleet puhuttavan paljon metsäpalon tekemistä tuhoista Santiago del Teidessä, 

Mascassa ja Buenavista del Nortessa, joten läksimme Paulan kanssa katsomaan mitä siellä 
oli palanut. Mukaan pyysimme Timpan ja Jonnan. 

    Päätimme kiertää reitin; Puertosta Icodin ja El Tanquen kautta Santiago del Teideen, ja 
sieltä Mascan, Buenavista del Norten ja Garachicon kautta takaisin Puertoon. 

 
    Ensimmäiset palon jäljet näimme Icodin kohdalla, kun katsoimme kohti Teideä. Ylhäällä 

metsät näkyi ruskeina niistä osin mistä puut oli palaneet. Seuraavat suuremmat palonjäljet 
näkyi hieman ennen kun aloimme laskeutumaan Santiago del Teiden laaksoon. Ensimmäiset 
sellaiset jäljet joista jo voitiin päätellä paloalueen laajuutta oli kun aloimme laskeutumaan 
Santiago del Teiden laaksoon. Siellä näimme miten paljon tuli on tehnyt tuhojaan sillä alu-
eella. 

    Alkuvuodesta kävimme katselemassa miten laakson sadat mantelipuut kukkivat. Pitkin 
kevättä seurasimme manteleiden kehitystä puissa, ja nyt niistä on vain muistot jäljellä. En 
tiedä miten palon on vaikuttanut mantelipuihin, eli selviääkö ne siitä vai kuoleeko puut ko-
konaan. 

    Viljelysalueet laaksossa olivat vihreitä, eli näytti siltä että puusto on se joka on eniten pa-
losta kärsinyt. Ei ollut Santiago del Teiden laakso mukavan näköistä katseltavaa, kun sen on 
monesti nähnyt niin vehreänä ja kukkivana. 

    Kun läksimme laskeutumaan Mascaan, niin alkumatkasta ylhäällä oli jonkin verran palon 
jälkiä. Rotkon puoleinen alue tiestä oli mustunut ja siinä oli palaneita puita ja pensaita jon-
kin verran, mutta ei kovin runsaasti. Riittävästi niitä on kuitenkin ollut, koska jostain tuli on 
Mascaan tullut. Joko maata pitkin tai sitten kipinöinä vuoren yli. 

    Mascan kylässä tuli on tehnyt tuhojaan runsaammin. Ravintola jonka yhteydessä oli mat-
kamuistomyymälä on kärsinyt palosta eniten. Sen ravintolaosa oli palanut kokonaan. Monen 
talon vieressä tuli on tehnyt tuhojaan, sillä useat taatelipalmut olivat rungoista aivan musti-
na. Muutama muukin talo on kärsinyt palosta. Rinne jossa Mascan barrancon polun alkuosa 



kiertelee, oli palanut perusteellisesti Siellä törötti vain palaneita taatelipalmuja. Maasto joka 
ennen oli kovasti risujen ja kuivuneiden lahtien peitossa oli nyt puhtaaksi palanut ja maa on 
mustan harmaata. 

     Paloja ei ole jääty suremaan, vaan korjaus työt on aloitettu heti. Taatelipalmuista on ky-
lässä sahailtu palaneet oksat pois ja palosta kärsineitä paikkoja korjailtiin jo kovaa vauhtia. 

     Ei palo ainakaan Mascan suosiota ole vähentänyt yhtään, päin vastoin. Henkilöautoja ja 
busseja oli ruuhkaan asti liikkeellä. Ehkä monet lomalaiset haluaa nähdä ja kuvata palon jäl-
jet, ennen kun ne on kokonaan korjattu. 

     Mascasta jatkoimme El Palmarin kautta Buenavista del Norteen. Kun pääsimme pois 
Mascan barrancco-alueelta, niin emme enää nähneet paloalueita. Myös rannikko alue Bue-
navistasta Puertoon oli aluetta jossa me emme palaneita alueita nähneet.  

    Mascasta emme nähneet kovin pitkälle barrancon suuntaa, joten emme vielä tiedä miten 
pitkälle palo on rotkonsuuntaan jatkunut. Luulen että palolla ei ole vaikutusta ensi talven 
retkiin Mascan barrancossa. Ehkä alkumatka on hieman erinäköistä kasvustoltaan, mutta se-
kin saattaa syksyn aikana korjaantua, jos saadaan hieman vesisateita. 

  
pe 07.09 Santa Cruzissa taxfree kuittien palautusta hakemassa. Ei saatu, koska toimipiste on lopetet-

tu. Paluumatkalla kävimme IKEA:ssa tutkimassa keittiökaappien runkoja. Ovivaihtoehdot 
on hieman suppeat, koska on vain muutamaa väriä. Me haluaisimme harmaat ovet, mutta 
niitä ei IKEAn valikoimissa ole. Ovijuttu on nyt sitten harkinnassa, mutta rungot otamme 
IKEAsta. 

  
ke 12.09 Pari päivää on ollut olevinaan hieman pilvistä. Lämpötila on kuitenkin korkea, 30 paikkeil-

la. Viime viikon lämpötila pysytteli yli 30 asteen paremmalla puolella. Ne suomalaiset jotka 
ovat olleet tällä kesän kertoivat että sadetta ei ole tullut koko aikana. 

    Kaksi laajempaa ostoskierrosta on paluun jälkeen tehty. On laitettu omat päivittäistavara 
varastot ajan tasalle, ja retkivarusteita on hieman uusittu sauvojen osalta. 

    Olemme yrittäneet pysytellä sisätiloissa tai ainakin varjon puolella, ja keittiöremontin 
kunnollinen suunnittelu antaa siihen hyvän tilaisuuden. 

  
su. 16.09.  Keittiöremontti on menossa. Monta päivää juostiin suunnitelman kanssa IKEA:ssa, ja Leroy 

Merlinissä. Olen ladannut IKEA:n kotisivuilta ohjelman, jolla voi suunnitella keittiöremont-
tia, ja se laskee samalla kaapistolle hinnan. Suomen ja Teneriffan hinnat on IKEA:ssa aika-
lailla samaa luokkaa. Suurin ero on siinä, että täällä ei ole myynnissä kaikkia ovimalleja ja 
leveyksiä. joita suomenkielinen suunnitteluohjelma käyttää. Olemme joutuneet muuttamaan 
pari kertaa suunnitelmaa juuri ovimalliston vuoksi. Valitsemastamme ovimallista puuttuu 
kokonaan 50 cm leveä ovi. 

    Nyt kuitenkin on remonttí menossa, ja osa kaapeista on kasattu, ja odottaa seinälle asen-
nusta, heti kun laatoitukset on tehty ja saumattu. Tätä nyt sitten jatkuu varmaankin pari 
viikkoa. Keskiviikkona auton katsastus keskeyttää remontin pariksi tunniksi, mutta sitten se 
taas jatkuu. 

  
ke. 19.09. Automme on tullut siihen ikään että oli ensimmäisen katsastuksen aika. Menin konttorille 

hyvissä ajoin. Olin siellä 11:15 vaikka aika oli varattu 12:00. Luukulla minut palautettiin 
ulos odottelemaan, koska olin etuajassa. Kuitenkin 10 min kuluttua minut tultiin oikein pi-
halta saakka hakemaan, että nyt voi tulla. 

    Itse katsastus oli aivan samanlainen kun suomessa. Testitulokset merkattiin lomakkeelle 
ruutuihin. Ruudut sutattiin tulosten mukaan kynällä mustiksi. Lopuksi katsastaja liimasi tuu-
lilasin tarran, jossa vuosiluku 09 ja se tarkoittaa seuraavaa katsastusvuotta. Täällä on katsas-
tuksen kanssa sama malli kun suomessakin. Uuden auton ensimmäinen katsastus on neljän 
vuoden kuluttua, ja toinen katsastus on siitä kahden vuoden kuluttua. Sen jälkeen joka vuo-
si. 



    Katsastuksen jälkeen mentiin takaisin toimistoon ja siellä katsastuslappu syötettiin konee-
seen, joka luki sen optisesti, ja teki koneelle katsastuksesta merkinnät. Hieman muistutti 
suomalaista lottokupongin tarkastusta. Sitten toimistossa lyötiin rekisteriotteeseen leima. 

   
su. 23.09.  Perjantaina oli minun ensimmäinen saunareissu tälle syksylle. Xibana Parkin sauna oli 

lämmin jo edellisenä perjantaina, mutta silloin aikani meni keittiöremontissa, joka jatkuu 
edelleen. 

    Perjantaina saatiin uuni, liesi ja liesituuletin paikalleen. Viikonloppu on huilattu, ja tänään 
aloitimme toisen seinustan purkamisen. Yläkaapit vietiin tänään pihalle "basuran" viereen. 
Siitä ne joku vie, jos tarvitsee tai sitten roskien tyhjentäjät vie ne pois. Täällä ei ole kierrä-
tyskeskuksia, joten kaikki ehyt ja toimiva tavara on tapana jättää roskalaatikoiden viereen. 

    Huomenna menemme IKEAan tekemää tilauksen lopuista komeroista, ja samalla otamme 
kotiin kuljetuksen koska mukana on yksi 233 cm. korkea komero. Se ei sovi autoomme. 

    Sää on ollut puolipilvistä ja lämmintä. Lämpötila pyörii 25 paikkeilla. Vettä ei ole satanut, 
vaikka sitä moni täällä varmaan metsäpalon jäljiltä kovasti odottaa. 

  
to. 27.09.  Kohta viikko taas kulunut. Keittiöremontti on sinä vaiheessa että alakaapit on paikoillaan ja 

pöytätasot on vaaitettu suoraan ja vaateriin. Yläkaapit on tarkoitus saada paikalleen viikon-
loppuna. 

 
    Päivälämpötila on ollut lähellä 30 astetta. Illalla 20 aikaan oli vielä 26 astetta. Sitä Suomi 

24 palstalla paljon puhuttua Puerton jatkuvaa vesisadetta edelleen odotellaan. Ei ole satanut 
koko kesänä. 

 
    Moni on kysellyt laajakaista liittymistä Teneriffalla. Telefonican ADSL maksaa 57 eu-

roa/kk. Se koostuu seuraavista maksuista. Lankapuhelinliittymä 18 euroa, ja ADSL  n. 39 
euroa. Täällä on myös liittymiä jotka käyttää kännykkäkorttia, mutta niiden sopimus teh-
dään 18 kk ajaksi. SE maksaa 30 euroa/kk. Olen nähnyt kaupungilla ihmisiä istumassa ih-
meellisissä paikoissa kannettavien kanssa. En tiedä onko niissä paikoissa joku salaamaton 
langaton W-lan alue, mutta pitkään he niissä paikoissa viihtyivät. Virallisesti ilmoitettuja 
W-lan pisteitä ei minun tiedossa ole. 

  
 Huomenna on taas saunapäivä. 
   
su. 30.09.  Niinhän siinä kuitenkin kävi että, keittiön yläkaappien asennus vei perjantaina 1-0 voiton 

saunasta. Remontti alkoi 14.09. ja on siitä saakka jatkunut. Tänään on laitettu alakaapit 
ojennukseen ja kiinnitetty seinään. 

    Olemme olleet suunnitelman mukaisessa aikataulussa. Tavoitteena oli saada keittiö hano-
jen asennusta vaille valmiiksi 1.10. mennessä. Silloin tulee Teneriffalle suomesta autokuor-
ma jossa on mukana meille Oraksen uusi sekoittaja, joka on varustettu astianpesukoneen lii-
tännällä. 

    Lauantaiaamuna kun heräsimme, niin maa oli märkänä. Yöllä oli satanut vettä. Lämpötila 
on ollut korkea, ja paistetta on riittänyt. Pieni varjoinen hetki vesisateineen on välillä paikal-
laan, ja kovin odotettu. 

    Kuukausi vaihtuu ja odotettu lokakuu alkaa. Silloin alkaa suomalaiset matkatoimistot len-
nättämään lomalaisia Teneriffalle ja Puertoon. Se tietää että meillä alkaa "vuoristokausi" ja 
alamme jälleen kiertelemään tuttuja sekä ennestään tuntemattomia Teneriffan luontopolkuja. 

   
  
Lokakuu 2007 

 
to. 4.10.  Keittiöremontti on saatu päätökseen. Omasta mielestämme onnistuimme remontilla saamaan 

keittiöstämme sellaisen kun me tarvitsemme. Pienissä tiloissa on aina liian vähän komeroti-
loja, joten kun vaihdoimme yläkaapit korkeisiin ja lisäsimme niitä muutaman, niin nyt on ti-



laa riittävästi. Astianpesukone on hankinta joka suo meille helpotusta pitkien retkipäivien 
jälkeen. Kone on merkiltään Zanussi ja on käyntiääneltään todella hiljainen, joten sen voi 
ohjelmoida pesemään astiat yöllä 

 
 Puerton lämpötila on ollut sen verran korkea, että remontti on antanut meille mahdollisuu-

den olla sisätiloissa, ja pysytellä varjossa. Nyt kun sisällä on työt loppuneet, niin siirrymme 
ulkotiloihin.  

 
 Viimeviikkoinen saunareissu jäi tekemättä, koska komeroiden saaminen seinälle kiinnosti 

enemmän, mutta huominen päivä on nyt varattu saunomiseen, ja sitä ei mikään muuta. 
 
 Myös sivuston ajan tasalla pitäminen on saanut jonkin verran kärsiä, koska ei ole ollut aikaa 

kierrellä saarta ja tallentaa kameralla luontoa, joka täälläkin muuttuu vuodenaikojen muka-
na. 

 
 Ensiviikolla lähdetään tutkimaan metsäpalon aiheuttamia tuhoja Mascan barrancoon. 
  
ma. 8.10.  Kävimme palauttamassa IKEA:aan ylimääräiset listat ja yhden lampun. Laskivat siellä meil-

le yhden listan enemmän mitä loppujen lopuksi tarvittiin. 
 
    Samalla reissulla kävin hakemassa lupia Teiden huipulle, joten nyt on luvat niille henki-

löille, jotka ovat retkille ilmoittautuneet. 
 
    Kävimme myös "Traficossa". Tarkoituksemme oli jättää vaihtoanomus, ja vaihtaa suoma-

lainen ajokortti espanjalaiseen. Vaihdon tarkoitus on se, että jos meidän nykyinen ajokort-
timme katoaa, tai varastetaan, niin emme saa suomesta uutta, koska emme ole enää suomes-
sa kirjoilla. Täältäkään emme saisi uutta korttia, koska espanjan "traficossa" ei ole tietoa 
millainen kortti meillä on ollut. Keväällä vaihtaminen oli ainoa oikea ratkaisu tilanteeseen, 
ja silloin uuden kortin saaminen kadonneen kortin tilalle olisi ollut mahdollista. 

 
    Olimme jo ennen suomen matkaa käyneet samaisessa toimistossa ja täyttäneet vaihtoon 

tarvittavat paperit. Meille luvattiin soittaa (n. 30 pv. kuluttua) kun asia on seuraavassa vai-
heessa. 

 
    Läksimme kuitenkin suomeen ja palasimme 6 viikon jälkeen. Sitten keittiöremontti vei 

aikaa 3-4 viikkoa, joten vasta tänään oli mahdollisuus käydä tekemässä ajokorttiasiassa seu-
raava siirto. 

 
    Meitä palvellut henkilö kävi hakemassa kirjekuoret joissa oli AKE:n toimittamat tiedot 

meidän korteista. Virkailija sanoi heti, että meidän ei tarvitse eikä kannata luopua suomalai-
sesta ajokortista, riittää että se rekisteröidään tänne. Korteista syötettiin tietokoneelle kaikki 
tiedot ja ajoneuvoluokat. Me saimme lapun joka on oltava mukana autossa, kun sillä aje-
taan. Poliisi voi sakottaa ajokortista jos ajaja asuu vakituiseen (yli 6kk) Teneriffalla, ja kortti 
on suomalainen, eikä sitä ole täällä rekisteröity. Tänään saamamme lappu todistaa, että kort-
ti on rekisteröity, ja me säästymme mahdolliselta sakolta. Lisäksi samaisella lapulla meillä 
on mahdollisuus saada Teneriffalta uusi kortti jos entinen jotenkin katoaa. Silloin meille 
ymmärtääkseni tulisi automaattisesti espanjalainen kortti. 

  
ti. 9.10.  Eskon ja Jannen kanssa kävin Mascassa katsomassa mihin saakka palo on kulkeutunut bar-

rancossa. Kävimme rannassa saakka, ja katselimme koko reitin. 
    Palo on edennyt Mascasta n. 25-30 min kävelymatkan päähän. Ne jotka ovat barrancossa 

käyneet tietävät levähdyspaikat jotka on Taatelipalmun alla olevia kivistä tehtyjä penkkejä. 
Paikkoja on kaksi ja ne ovat n. 5 min patikka matkan päässä toisistaan. Niiden jälkeen ei pa-
lon jälkiä enää ollut. Myös puinen silta jota pitkin rotko ylitettiin on palanut. Sillan kohdalle 



oli puuhun kiinnitetty paksu naru, jonka varassa pystyi laskeutumaan rotkon pohjalle, ja sii-
tä pääsi helposti toiselle puolelle. Muuten reitti on entisellään. 

    Mascassa alue jossa puusto ja kasvillisuus on palanut on aloittanut uuden kasvamisen, ja 
monissa paikoissa uutta aluskasvustoa oli jo runsaasti. Luulen, että suurin osa maapojan pa-
lonjäljistä MAscassa alkaa häipymään muutaman kuukauden kuluessa. Agaavet ja Oka-
opuntiat oli palaneet pahasti, ja en tiedä miten ne palosta selviää, joten niissä jäljet saattaa 
näkyä vielä pitempään. Nyt vai odotellaan Mascan alueelle sadetta. 

   
la. 13.10.  Eilinen sauna jäi taas väliin, sillä piti jakaa retkilappuja hotelleihin. Eilen illalla tuli suomes-

ta Lomamatkojen ja Finmatkojen yhteinen lento. Minulla ei ole tietoa paljonko tuli Puertoon 
lomalaisia, mutta muutamia kuitenkin. Vielä pitää käydä pari tutkimusretkeä tekemässä, en-
nen kun lennot alkaa rullaamaan säännöllisesti. 

 
 Mercado päivä. Kävimme kauppahallilla ostamassa vihanneksia, ja kanaa. Kirpparia kierret-

tiin, mutta en taaskaan löytänyt mitään "tarpeellista" itselleni. 
  
ma. 15.10.  Jannen kanssa Guajaralla. Keväällä kiersimme reitin siten että menimme takarinnettä ylös ja 

"eturinnettä" alas. Laskeutuminen on aina hankalampaa kun nouseminen, joten eturinteen 
tuleminen alaspäin oli hieman hankalaa. Laskeutuminen alkaa 600 metrin korkeudesta, ja 
heti tullaan alaspäin rinnettä joka on välillä todella kalteva, ja jyrkkä.  Nyt kiersimme reitin 
toisin päin, eli nousimme eturinnettä ylös, ja laskeuduimme takarinnettä alas. Käytimme 
nousuun aikaa 2 tuntia. Huipulla pidimme puolisen tuntia taukoa. Kokonaisaika reitillä mo-
nine kuvaustaukoineen 5 tuntia 10 min. 

   
pe. 19.10.  Perjantai ja saunapäivä. Sauna olikin oikein hyvin lämmitetty. Mittari näytti n. 100 astetta. 

Oli kiva mennä saunaan lämmittelemään, kun ensin oli hikoillut Xibana Parkin altaalla 30 
asteen lämmössä pari tuntia. 

 
 Omat juttumme on nyt hoidettu siihen malliin, että talvikausi voi meidän puolesta alkaa. 

Olemme lisännyt ohjelmaamme pari uutta retkeä. Chamorcassa meillä on ensitalvena kaksi 
reittiä. Cañadasin alueella on Guajara, joka on vastapäätä Teideä. Reitti alkaa Hotellin pi-
hasta, ja kohoaa n. 500m ylöspäin jyrkkää eturinnettä. (n. 2700 metrin korkeuteen) Lisäksi 
Teidelle kävellen reitti on silleen ohjelmassa, että täällä paikanpäällä varattuun retkeen en 
kerkeä lupia huipulle hakemaan. Kiivetään hissin ylä-asemalle, ja tullaan takaisin joko his-
sillä tai kävellen. Lupia huipulle kerkeän hakemaan vain, jos jos matka varataan hyvissä 
ajoin etukäteen. 

 
 Alkuviikosta tuli Puertoon runsaasti suomalaisia, joten pikkuhiljaa suomalaiset, ja muut 

skandinaavisista maista tulevat lomalaiset ovat alkaneet näkymään ja kuulumaan kaupungil-
la. Tähän saakka on ollut etupäässä vain Espanjalaisia, Saksalaisia ja Englantilaisia. 

 
 Sää on todella lämmin. Lämpötila on päivällä parhaimmillaan 30 asteen paikkeilla, mutta 

illaksi se laskee 20-24 asteen tuntumaan. 
  
ma. 22.10.  Sunnuntaina kävin Teidellä. Silvin Virolaiset ystävät olivat vierailulla Teneriffalla. He oli-

vat majoittuneet etelän puolelle, mutta tulivat vierailulle Puertoon. Kävin heidän kanssaan 
katselemassa maisemia Teiden huipulta. 

 
 
 Ylhäältä pääsin näkemään metsäpalojen Teiden pohjoispuolisen tuhoalueen lähes kokonai-

suudessaan. Se ulottui Orotavan laakson länsireunan yläpuoliselta metsäalueelta Santiago 
del Teideen saakka, ja sieltä vielä Mascaan. Teideltä palasimme Santiago del Teiden kautta 
ja sieltä näimme miten Teiden läntisen alueen metsät on palaneet. 

 



 Tänään kävin Los Gigantesissa, joten sekin alue on nähty. Joitakin alueita paikkapaikoin oli 
palosta kärsinyt. Minun katseeni ei havainnut mitään suuria palaneita alueita siltä suunnalta. 
Nyt kun paloalue on kartoitettu, niin huomenna palataan poluille ja lähdetään kiertämään 
Chamorcan reitti, niin päästään näkemään Anagan niemen luonnon tämän hetkinen tila. 

 
 Tänään oli auton huoltopäivä. Viimeviikolla syttyi jarrupalojen kulumista seuraavan auto-

maatikan merkkivalo, ja summeri pärähti aina liikkeelle lähdössä. Tänään pääsin Texacolle 
vaihdattamaan uudet palat. Entisissä oli jäljellä n. 3mm ja ne oli todella tasaisesti kuluneet. 
Jarrut on kuitenkin täällä vuoristoteillä kovalla koetuksella, joten oli jo aika vaihtaa uudet 
palat. Niillä nyt sitten mennään seuraavat pari vuotta. 

 
 Tänne on luvattu huomisella päivälle pelkkää paistetta, joten Chamorcassa, Barranco de 

Roque Bermejossa varmaan jokunen hikipisara valahtaa ennen kun kierros ollaan tehty. 
  
ti. 23.10.  Koko päivän aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta. Lämpötila oli todella korkealla. Meillä 

ei ollut mittaria Chamorcassa, mutta Puertossa oli ollut +31 astetta, joten meillä oli barran-
cossa ainakin saman verran. 

 
 Muutama Kanarian punakello oli avautunut kukkaan Tafadan varjoisella rinteellä. Muu ku-

kinta on vasta alkamassa, ja odottaa vielä aikaansa. Monesta kasvista kuitenkin näki, että 
kasvukausi on pikkuhiljaa alkamassa. 

  
ke. 24.10.  Meidän ystävämme tulivat lomailemaan Puertoon viikoksi lastensa kanssa. Heidän lentonsa 

tuli yöllä ja kone laskeutui etelän kentälle 3:40. Me veimme heille hotellin jääkaappiin val-
miiksi pienen aamupala kassin. Tämä vierailu mahdollisti sen että jonkin aikaan saamme 
Paulan kanssa nauttia HK:n sinistä lenkkiä, ja Fazerin suklaata.  

 
   Tällä hetkellä säät suosii lomailijoita. Aamupäivällä 11:00 lämpötila +26, eikä pilvistä ole 

juurikaan havaintoja. 
  
pe. 26.10.  Kävimme suomalaisten ystäviemme kansa Teresitan hiekkarannalla. Lapset halusivat käydä 

vaalealla rannalla ja meressä uimassa. Sää ei meitä kuitenkaan parhaalla tavalla suosinut, 
vaan taivas oli pilvien peitossa, ja aurinko näyttäytyi vain osittain. 

 
 Paluumatkalla kävimme hakemassa La Lagunan Camposta tuotteita joita Puertosta ei saa. 

Kävimme myös IKEA:ssa hakemassa glögiä ja mustikkakeittoa. Viime vuonna me myöhäs-
tyimme, eli kun menimme hieman ennen joulua IKEA:an niin kaikki oli loppunut. Nyt var-
mistimme hyvissä ajoin sen, että meillä tulevana joulun on glögiä tarjolla. 

 
 Iltapäivällä sää muuttui siten että paistetta taas riitti, ja lämpötila on lähellä +30 astetta. 
  
la. 27.10.  Tänään saimme tyytyä pilviseen päivään. Otimme ohjelmaksi käydä kauppahallilla katsele-

massa jos löytäisimme Jakelle jonkun kiinnostavan jalkapallojoukkueen peliasun. 
 No hallilta sitä ei löytynyt, joten suuntasimme takaisin Puertoon ja löysimme kalasataman 

läheltä sellaisen puvun joka Jakkea kiinnosti. Ostoskierroksen jälkeen jälkeen oli "Mäkkärin 
vuoro" Kävimme Las Vegasin alakerrassa, jossa osa söi jotain Burger King hampurilaisia.  

 
 Iltapäivällä saimme vihdoinkin sitä kauan kaivattua vesisadetta. Sade kuitenkin loppui aika 

nopeasti, joten maan perusteelliseen kasteluun siitä ei ollut vielä apua. 
  
su. 28.10.  Aamukävelyllä seurailimme rannassa kaksipyöräisiä kulkuneuvoja. Niitä on ilmestynyt Pu-

erton katukuvaan muutama viikko sitten. En tiedä miten niitä ohjataan ja kuinka helppoa sil-
lä on ajella. Sen tiedän että sähköllä ne kulkee. Yhtenä iltana katselimme parvekkeeltamme 
kun niitä meni jonossa La Pazin suuntaan. Vaikka on ylämäkeä, niin hyvää vauhtia ne kui-



tenkin meni. Vuokra näytti olevan jotain 10€ ½tuntia ja 35€ 2 tuntia. Oli siinä tunnin vuok-
rauskin, mutta sen hintaa en muista.  

 
 Ensi torstaina täällä vietetään Pyhäinpäivää. Silloin Puertolaiset vievät kukkia omaistensa 

haudoille. Pari kertaa olemme käyneet pyhäinpäivänä hautausmaalla kiertelemässä, katse-
lemassa ja ihastelemassa valtavia kukkamääriä. Se on käymisen arvoinen paikka jos loma 
sattuu olemaan pyhäinpäivän aikaan, ja viettää sitä Puertossa. 

 
 Taas on toinen kamera testauksessa. Olen löytänyt kameralle jonkinlaisen paikan, mutta 

kannettavalle koneelle paikan löytäminen kameran vierestä tuottaa vielä hankaluuksia. Ka-
mera on nyt toistaiseksi suunnattu Santa Ursulan suuntaan. Kuva on nähtävissä Web Cam 
valikon still-kuvassa http://www.retket.info/puerto/stillkuva.htm 

  
ke. 31.10.  Eilen illalla saimme kauan kaivattua sadetta, ja vielä oikein reippaasti. Kun ei ole satanut 

puoleen vuoteen, ja sitten vielä metsäpalot, niin vesisateet on enemmän kun tervetulleita. 
 
 Me nautimme illalla sateen rapinasta, istuimme mukavasti sohvalla ja katselimme DVD 

levyiltä sarjaa PAKO. Saimme toisen tuotantokauden levyt viime viikolla tuliaisina suomes-
ta, joten muutama sateinen ilta kuluu oikein mukavasti. 

 
 Lokakuun viimeinen päivä on ainakin aamu päivällä pilvinen, mutta lämmin. Lämpötila 

(klo. 9:20) 22 astetta. 
 
 
Marraskuu 2007 

 
to. 1.11.  Tänään vietetään pyhäinpäivää. 
 
 Eilen illalla, pyhäinpäivän aattona lapset oli pukeutuneet naamioihin (Halloween) ja kierte-

livät keräilemässä rahaa. Muutaman kolikon saivat sieltä täältä. 
 
 Eilisestä lähtien on Puertossa kannettu kukkia hautausmaalle. Omaiset koristelee haudat 

toinen toistaan hienoimmiksi.  
 
 Me kävimme tänään iltapäivällä katselemassa ja ihailemassa kukkaloistoa. Kaikkia mahdol-

lisia kukkia oli nähtävillä. Luulen että siellä oli nähtävillä lähes koko saaren leikkokukkatar-
jonnan kirjo. Näimme mm. erikoisen värisen (violetti/keltainen) ruusun. Meistä ei kumpi-
kaan ole sellaista ennen nähnyt. Orkideoita oli myös näytillä useita lajikkeita. Ajankohtaiset 
kuvat on viimeistä kukkaa lukuun ottamatta kuvattu Puerton hautausmaalla. Viimeinen (kär-
simyskukkaa) on kuvattu Iriarte kadulla Ratoneran ( Manun baarin) seinämän kukinnoista. 

   
pe.2.11. Edellisestä sauna vuorosta oli jo kulunut pari viikkoa. Meidän ystäviemme vierailu Puertos-

sa oli asia joka meni saunan edelle. Kävimme heidän kanssaan Teresitan valkealla hiekka-
rannalla. Siellä lapset pääsivät uimapatjoineen veteen melskaamaan. Puerton rannoilla on 
aina sen verran suuria aaltoja, että uiminen rannoilla ei ole pienille lapsille turvallista. 

   
su. 4.11.  Päivän ohjelmana oli käyminen San Pedrossa. Läksimme kalasatamasta 11:30 paikkeilla. 

Reitti kiertää rannikko Maritimin, Romantican ja vanhan vesilaitoksen kautta. Punta Pravas-
sa yritimme katsella, joko sardiinin valmistus olisi jo työn alla. Verstaassa ei näkynyt mitään 
liikettä. Karnevaaleihin on vielä aikaa, joten sen kanssa ei varmaankaan ole vielä kiirettä.  

 
 Kun oli viikonloppu, niin kaikilla, reitin varrella olevilla rannoilla oli runsaasti paikallista 

väestöä nauttimassa hienosta päivästä ja viettämässä aikaa lastensa kanssa. 
 



 Saavuimme San Pedroon 13:20. Me pidimme Pedrossa jäätelönsyönti tauon ja lähdimme 
paluumatkalle. Paluumatkan teimme samaa reittiä, ja kotiin palasimme n. 16 paikkeilla 

   
ma. 5.11. Hieman puolen päivän jälkeen läksimme käväisemään Bollullossa. Reitti on tuttu ja turval-

linen. Aikaa siihen kuluu hiljaisella vauhdilla n. 1 tunti. Tänään oli runsaasti liskoja liikkeel-
lä. Vaikka ne on nopeita ja vikkeliä, niin ei ne aina kerkeä karkuun. Nyt kävi silleen, kun 
yksi lisko jäi Paulan kengän alle. 

 
 Paluumatkalla poikkesimme Dinoon täydentämään eväsvarastoa, sillä keskiviikkona on 

Teiden retken vuoro. Luvat huipulle on hankittu jo viikkoja sitten. Keskiviikkona on odotet-
tavissa aikainen herätys. Lähtö Puertosta (7:00), ja viisi tuntia kiipeämistä. 

   
ke. 7.11.  Kolme suomalaista halusi kiivetä kävellen Teidelle, ja vielä korkeimmalle huipulle. Olin 

hakenut luvat huipulle ja ennakkoon. Suuntasimme auton keula aamulla 7:00 kohti paikkaa, 
josta polku alkaa. Meidän lupa huipulle oli 13:00 - 15:00 joten kiipeämisvauhti piti sovittaa 
sen mukaisesti. 

    Lähdimme liikkeelle 8:25 joten aikaa kiipeämiseen yläasemalle oli n. 4,5 tuntia. Ensim-
mäinen välietappi oli paikka josta varsinainen kiipeäminen alkaa. Siellä olimme 9:45. Seu-
raava välietappi oli Alta Vista joka sijaitsee GPS:n mukaan 3278 metrin korkeudessa. Alta 
Vistasta jatkoimme Cueva del Hielo nimiselle luolalle. Luolasta oli portaat otettu pois, joten 
alas emme päässeet. 12:40 saavuimme Teiden itäiselle näköalapaikalle. 

    13:05 tarkastettiin passimme ja lupa. Pääsimme aloittamaan loppunousun ajallaan. n. 
13:50 saavuimme huipulle. Vietimme ylhäällä kuvaillen ja maisemia katsellen puolisen tun-
tia, jonka jälkeen palasimme hissin yläasemalle, ja edelleen alas. Polarin sykemittarin mu-
kaan matkalla kului caloreita 4460. 

    Olin unohtanut muuttaa kameran kellon talviaikaan, joten kirjoituksen ja kuvissa olevien 
aikojen ero on 1 tunti. 

  
to. 8.11.  Aamukävelykierros kaupungilla.  
 
 Martiánezin rannassa ollaan vanhoja puutasanteita purkamassa, ja tilalle valetaan kivinen 

tasanne. Puretun laiturin ja portaiden alusta näytti olevan täynnä kaikenlaista roskaa ja tyhjiä 
pulloja, joten uusien tasanteiden valaminen luultavasti poistanee tuon roskausongelman. 
Meidän kaupunkikierros jatkui Martiánezista kalasatamaan. Myös San Telmon kohdalla oli 
kadun kunnostustyö menossa.  

 
 Kalasataman tiski on aina mielenkiinnon kohde. Nyt oli kaupan rapuja ja muutama musteka-

la. Saalis oli pieni, tai sitten osa on myyty ennen meidän sinne tuloa. 
 
 Ei Punta Prava jää muita alueita huonommaksi, sillä sielläkin oli maalari työn touhussa. 

Puutarhurit kastelivat puita ja pensaita. Näkee että kaupungissa on ehostus kausi menossa. 
 
 Kun lämpötila öisin on jo hieman viilentynyt, niin erilaiset kasvit on aloittamassa kukinto-

jaan, ja ne muuttaa Puerton vihervärivoittoiset puistot ja puutarhat monenkirjavan väriseksi. 
  
pe. 9.11.  Tänään aloitimme päivämme menemällä aamu-uinnille. Paulalla on munkinleipomispäivä, 

joten nousimme ylös hieman ennen seitsemää. Kun taikina oli valmis se jäi kulhoon kohoa-
maan, ja me menimme uimaan. Vaikka oltiin liikkeellä hieman yli seitsemän, niin emme ol-
leet ensimmäisiä uimareita Belairin altaalla.  

 
 Iltapäivällä on sitten saunavuoro Xipanan saunassa. 
  
la. 10.11.  Tietokone oli tehnyt yön aikana lakon. Virtalähteen tuuletin oli lakannut pyörimästä, ja kone 

lakkasi toimimasta liian lämmön vuoksi. Tuulettimen moottori on hieman jumissa ja pyörii 



jokseenkin vajaateholla. Pienellä puhdistuksella sain se jälleen pyörimään. Laitoin vielä li-
säpuhaltimen jolla varmista kotelon tuuletuksen. Maanantaina lähden katselemaan jos löy-
täisin uuden virtalähteen. 

 
 Koneessa on takuu voimassa, mutta kun muistan reistailevan näyttöni, ja sen uuden näytön 

toimitusajan, niin minulla ei ole aikaa odotella puolta vuotta, varsinkaan kun uusia virtaläh-
teitä saa n. 30 euron hintaan. 

 
 Tein myös mielenkiintoisen havainnon, kun tutkailin sivustoni statistiikkatietoja (ajankoh-

taiset kuvat), ja sieltä vierailijoiden domainit. Marraskuussa on ollut yli 10 maat joista sivus-
tojani on käyty katselemassa. Tilastolistan viimeisenä on vierailu joka on tehty USA go-
vernment domainilta. 

  
ma. 12.11.  Aamulla sain uuden virtalähteen. 480W 120mm tuulettimella 20€ hintaan. Tuuletin on oike-

an kokoinen tähän lämpötilaan. Vaihto vei 20 min joten virran saanti on taas taattu pitkäksi 
aikaan. 

 
 Aamu valkeni ja aurinko paistaa lähes pilvettömältä taivaalta. Lämpötila 11.00 +26 astetta. 
   
ti. 13.11. Tänään kävimme Chamorcassa kiertämässä Bermejon reitin. Täytyy todeta, että maasto ja 

kasvillisuus kärsii kuivuudesta. Monissa puissa ja pensaissa lehden roikkuivat "nuutuneen 
näköisinä" se on merkki että kasvit kärsii kuivuudesta. Viime syksynä vastaavaan aikaan ei 
em. ilmiötä ollut havaittavissa. 

   
to.  15.11. Alakerran oveen ilmestyi lappu jossa kerrottiin jostain aamupäivän sähkökatkosta, joten 

sammutin koneeni aamulla ennen kun lähdin Teidelle. Molemmat kamerat oli pois käytöstä 
ilmoitetusta sähkökatkoksesta johtuen. 

 
 Langattoman yhteyden kanssa on edelleen ongelmia. Kun kone päivittää kuvaa 10 min vä-

lein, niin yhteys jostain syystä katkeaa päivitysten välillä, koska koneella ei tapahdu mitään. 
Tai sitten se johtuu siitä että suljen kannen. Olen kuitenkin laittanut asetukset silleen että 
kannen sulkeminen ei tee mitään. Nyt olen vaihtanut päivitysvälin takaisin 1 minuuttiin ja 
seurailen miten se nyt pelittää. 

 
 Parina päivänä olen ollut Teidellä ja Mascassa muutamien suomalaisten kanssa. Voin vilpit-

tömästi sanoa että Puerto de la Cruziin tulee todella hyväntuulisia ja iloisia lomanviettäjiä. 
   
la. 17.11. Lämpötila aamulla 8:30 on 20ºC ja taivas lähes pilvetön. 
 
 Belairin kaariosan alakerran omistaa joku Englantilainen. Siihen on on tehty remonttia mo-

neen otteeseen. Olemme jokaisen remontin aikana ihmetelleet, että mitähän siihen tulee sit-
ten kun se on valmis. Se on kuitenkin ollut tyhjillään niin kauan kun me olemme tässä asu-
neet. 

 
 Suomikerho ja seurakunta järjestää yhteisiä myyjäisiä muutaman kerran vuodessa. Tänään 

on em. kaariosan alakerrassa myyjäiset / kirpputori. Seuraavat myyjäiset on joulumyyjäiset, 
ja ne on hieman ennen joulua, ja silloin on tarjolla erilaisia jouluruokia, ja leivonnaisia. 
Kahden vuoden perusteella voin sano että kaikki jouluruoat menee kaupaksi heti kun myynti 
alkaa. 

 
 Jorma's Bar La Guagua savuttaa tänään 5 vuoden iän. Jorma asettui tähän nykyiseen paik-

kaan Plaza Constitucionille myytyään Bodega La Bamban pois. klo. 16 alkaa La Guaguassa 
jonkinlaiset juhlat. 

 



su. 18.11.  Lämpötila 7:30 19ºC Santa Ursulan puolella ohut kerros harsopilveä. Muualla pilvetön tai-
vas. Hieno päivä Chamorcan retkeilyyn. 

 
 Näin minä aamulla kirjoitin, muta en saanut FTP yhteyttä palvelimelleni, joten sivu jäi päi-

vittämättä aamulla. 
 
 Yhteyksistä huolimatta kävin Chamorcassa, ja sää suosi meitä ruhtinaallisesti koko retken 

ajan. Jälleen on muutama suomalainen saanut nähdä ja kokea miksi Teneriffa ja on Kana-
riansaarista paras. 

   
ma. 19.11.  Lämpötila klo. 13:00 28,7ºC Pientä harsopilveä Santa Ursulan suunnassa kuten aikaisem-

pinakin päivinä. 
   
ti. 20.11.  Lämpötila klo. 7:20 21,7ºC Tälle päivälle on luvattu n. 30% sateenuhkaa saaren lounais- ja 

eteläosiin.  
 
 Päivän olimme Chamorcassa, ja saimme retkeillä todella hienossa säässä. Pitää vielä kirjata 

ylös, että Puertossa illalla 20:35 lämpötila +24 astetta, ja vettä ei vieläkään sada. 
   
ke. 21.11.  Klo. 9:00 +24,2ºC pilvetön taivas. 
 
 Tuuli on eilisestä puhallellut voimakkaasti, ja suunta on ollut koilisesta. Me täällä pohjois-

rannikolla olemme hieman suojassa vuoriston takana, joten tuulen mukana luvatut sateet jäi 
ehkä saaren eteläiselle puoliskolle. Ainakaan täällä ei ole satanut paria pisaraa lukuun otta-
matta. 

 
 Puerto kasvien lehdissä on ollut pitkään jotain valkoista. Se muistuttaa hometta. Paikalliset 

sanoo (Mosca blanca) Nyt tuuli on saanut sen irtoamaan lehdistä ja sitä nyt lentelee ilmassa. 
Päivällä paistattelimme altaalla, ja välillä tuntui että oltiin lumisateessa. Niin paljon sitä val-
koista möhnää puista irtosi. Sade sen ehkä huuhtelisi pois, koska puistossa puutarhurit ruis-
kutti vettä puiden oksille. 

 
 Iltapäivällä saimme sitten sitä kauan kaivattua vesisadetta. Vettä satoi aikalailla reilusti, 

mutta lyhyen aikaa. Sateen kokonaiskesto oli jotain 15 min. 
 
 Illalla Ukkosrintama ohitti Puerton. Meren päällä oli kovasti salamointia. 10 min kyttäyksel-

lä sain yhden kuvan onnistumaan. Salamat lyö eritavalla mihin suomessa olemme tottuneet. 
Puerton kohdalla näkyi tahtitaivas, mutta merellä salamoi ja jyrisi. Kuva otettu 23:53 

   
to. 22.11.  Tähtitaivas peittyi yöllä ja muuttui vesisateeksi. Nyt sitä kauan kaivattua vettä on tullut. 

Sade on jatkunut koko yön ja jatkuu edelleen. 
 
 Aamulla Teiden matkalla jumituimme pitkään jonoon. Kävin kävelemässä ja selvittämässä 

syytä liikenteen jumittumiseen. Pakettiauton ja linja-auton pieni törmäys oli syy pysähdyk-
seen. Aamulla sää ylhäällä oli kovasti pilvinen ja näkyvyys paikka paikoin oli todella heik-
ko. Ruuhkassa oltiin pulisen tuntia ennen kun päästiin jatkamaan matkaa. 

   
pe. 23.11.  Tämänpäiväinen aamulenkki tehtiin puolipilvisessä +21 asteen lämmössä. La Pazissa orki-

deapuut oli jo aloittanut kukintansa, ja muutamissa puissa oli kukkia jo runsaasti. 
   
ma. 26.11.  "Sirkus" on saapunut kaupunkiin. Edellisten vuosien tavoin kaikenlaisia huvipuisto laitteita 

ollaan pystyttämässä Kalasataman viereiselle parkkipaikalle. Pysäköintikielto laput on pai-
kallaan ja ne kieltää pysäköinnin määrätylle alueelle aina Tammikuun 10 päivään saakka. 
Siellä oli kiellosta huolimatta kymmeniä autoja jotka estävät laitteiden pystytystä. 



 
 Pari viikko olemme ihmetelleet, että missä viipyy joulutähdet kaupungin kukkapenkeistä. 

Pelargonioita oli laitettu lähes joka paikkaan. Tämän päiväsellä kaupunkikierroksella kui-
tenkin näimme miten Plaza de La Iglesia kirkkopuiston kukkapenkkeihin oli jo istutettu val-
tavat määrät joulutähtiä. Plaza de Victor Perez puistossa oli istutukset menossa. Myös jou-
luvalojen asentajat olivat työssä San Telmon rantakadulla. 

 
ke. 28.11.  Läksimme aamulla yhdeksän paikkeilla ajelemaan 4 hengen porukalla kohti Vilafloria. 

Olimme menossa Paisaje Lunar nimiseen paikkaan. Tämä oli meille ensimmäinen matka si-
hen paikkaan. Matkaa Puertosta oli metsätien alkuun n. 61 km. Metsätie oli paikoin huono-
kuntoinen ja välillä pieniä matkoja hyvää metsätietä. Ajettuamme n. 8 kilometriä kään-
nyimme Campamento Madre del Agua nimiselle leiripaikalle johtavalle tielle. Jätimme au-
ton tienvarteen. Tästä jatkoimme kävellen. Mainitsemani campingpaikka oli suljettu. Puura-
kenteisia mökkejä oli ehkä kymmenkunta. Lisäksi oli pieni jalkapallokenttä ja muutamia ka-
toksia grillaukseen tai ruokailuun. Emme edes tiedä milloin se on viimeksi ollut toiminnas-
sa. Alueen pihalla oli vesipiste, josta tuli todella kylmää juomakelpoista vettä. Puolen tunnin 
kävelyn jälkeen saavuimme paikkaan jota olimme lähteneet etsimään. 

 
 Todella erikoisen näköisiä vaaleasävyisiä kivimuodostelmia. Mieleen tuli kaikenlaiset sarja-

kuvien ja elokuvien kuumaisemakuvaukset. 
 
 Ennen pois lähtöä tutkimme lähistön polut, sillä sinne on mahdollista tulla myös toista reit-

tiä. Seuraavana tutkimusmatkana tulee olemaan polku joka johdattaa Hotel Paradorilta Pai-
saje Lunariin, ja takaisin. 

  
pe. 30.11. Talvi on tullut myös tänne Puertoon. Illalla lämpötila laskee jo alle 20 asteen. Eilen illalla n. 

16 asteen paikkeille. Lämpötila aamulla 7:38 oli 17ºC ja kaupunki alkaa heräämään Marras-
kuun viimeiseen päivään muutaman vesipisaran tipahdellessa taivaalta. Pilvet on kuitenkin 
väistymässä, ja taivas kirkastuu mereltä käsin. Tämä viimeinen päivä sattuu olemaan perjan-
tai ja se on meille viikon kohokohta, eli saunapäivä. 

 
 Eilen 29.11. oli San Andren (uuden viinin) juhla. Päivä kun lapset ja aikuiset vetivät peräs-

sään peltipurkkeja. Aikuisilla oli narun päässä 1 tai 2 isoa ruokaöljykanisteria, mutta lapsille 
oli rakenneltu pitkään naruun juomapurkkeja, joita saattoi olla parhaimmissa jopa 30. Kun 
tämmöisiä monen kymmenen purkin rakennelmia vedetään pitkin katuja monen lapsen po-
rukassa, niin meteli on sellainen kun illan tarkoitus. Metelin tarkoituksena on karkottaa jo-
tain pahoja henkiä, ja siinä he eilen kyllä onnistuvat, jos metelillä voitaan tapahtuman onnis-
tumista mitata..  

 
 Kalasatamassa oli pystytetty monia kojuja, ja suuri esiintymislava. Noin kymmenen kojun 

edustalla oli tungosta niin paljon, että monet jättäytyivät suosiolla katselijan osaan. Minä-
kään en lähtenyt tungokseen jonottelemaan, vaan tyydyin myös muiden tavoin seuraamaan 
tapahtumaa taustalta. Kojuissa oli kuulemani mukaan ollut tarjolla viiniä ja erilaisia tapas 
annoksia. Nämä kojut on rakennettu tukevasti, joten luulen että ne on siinä useamman päi-
vän. Lähempi tutustuminen kojujen tarjontaan voidaan tehdä jonain toisena päivänä. 

 
 Aamukävelyllä kävimme rannassa seuraamassa kaupungin heräämistä. Taivas kirkastui ja 

lämpötila kohosi kivasti. klo. 11:00 on jo +22ºC ja parempaan päin ollaan menossa. Pilvien 
poistuttua taivaalta näimme Teiden huipun, joka oli saanut hieman valkoista väriä pintaansa. 
On tullut ensimmäiset lumet huipulle. Lunta oli sen verran, että ne juuri ja juuri erottuu Pu-
ertoon saakka. 
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la. 1.12.  Puolipilvistä, lämpötila klo. 14:40 +22ºC 
 
 Valle Mar ja Charcon puisto yritti ottaa jonkinlaisen etulähdön jouluun. Valle Marin etupiha 

oli valaistu oikein jouluisesti ja valot oli jo sytytetty kellon ollessa hieman yli 18. Myös 
Charcon puistossa oli muutamissa pylväissä ja kaiteissa sytytetty valot hieman jälkeen 18. 
Varsinainen jouluvalojen sytytys odotuttaa vielä. Viime vuonna ne sytytettiin 2.12.  

    Illalla Charcon valot oli sammutettu. Jormalassa kuulimme että jouluvalot syttyy viralli-
sesti huomenna, eli su. 2.12. Kalasatamassa jatkuu viinimaistajaiset ja konsertit. Tivolin lait-
teet oli toiminnassa. Lämpötila saattaa jo laskea illalla 16-18 asteeseen. Iltojen viiletessä 
myös sisätilat on alkanut vetää porukkaa. Viihtyvyydestä pitää huolen hyvät soitta-
jat/laulajat. San Telmo on saanut hyvät soittajat. Bodega Marion soittajat (kaksi soittajaa) 
ovat nousseet kerrosta ylemmäs ja soittavat nykyään San Telmo kadun puolella.  

      
su. 2.12.  Lähes pilvetöntä, lämpötila klo. 13:10 +25ºC 
 
 Jouluvalot syttyivät klo. 19  Syttyminen oli kuitenkin osittainen, sillä kaikki valot ei sytty-

nyt. Joitakin katuosuuksia oli pimeinä. Kirkon puistosta oli poistettu aitavalot, ja eilen illalla 
näytti hieman siltä, että valaisimia olisi vähennetty viime vuodesta. 

     
ma. 3.12.  Puolipilvistä, lämpötila klo. 8:50 +19ºC  
  
ke. 5.12.  Tänään Puertossa hieman pilvinen päivä, mutta lämmintä. 
    Maanantaina saapui Puerto de la Cruziin minun oppilaskoulun (veturimieskoulu K50) 

aikaisia kavereita vaimoineen. Tänään vietämme itsenäisyyspäivän aattoa porukalla (18 
hlö.) Jorman baarissa paikallisia tapaksia nautiskellen ja kuulumisia vaihdellen. 

    Paulan kanssa toivotamme kaikille tutuille ja Puerto de la Cruzin ystäville suomeen ja 
Puertoon oikein hyvää itsenäisyyspäivää.  

   
to. 6.12.  Lähes pilvetöntä. Lämpötila koko päivän yli 20 astetta. 
 
 Puerto de la Cruz järjesti klo. 12:30 Playa Jardinin rannalla juhlan Suomen 90 vuotisen itse-

näisyyden kunniaksi. Rantaan oli rakennettu suuri esiintymislava jossa pidettiin viralliset 
puheet ja esitykset. Ensin esiintyi La Lagunasta tullut Kansanmusiikkiryhmä Princesa Iraya. 
Hieman yli tunnin mittaiseen esitykseen kuului monia erilaisia tanssiesityksiä. Toisesta esi-
tyksestä huolehti Kauhajoelta tullut ryhmä, Sorttiset. Kaupunki oli järjestänyt juhlaan kuu-
luvan tarjoilun, joka sisälsi pientä purtavaa, ja syötävää. 

    Xibana Parkissa on alkanut klo. 16:00 Suomikerhon järjestämä itsenäisyysjuhla. Myös 
tässä juhlassa esiintyy Kauhajoen sorttiset. 

   
pe. 7.12.  28.11. kävimme autolla etsimässä paikan nimeltään Paisaje Lunar. Kuumaiseman nimen 

saanut paikka, jossa vaaleasta kivestä muodostuneita patsasmaisia muodostumia. 
    Tänään kävimme etsimässä kävelyreitin samaan kohteeseen. Läksimme pimeän aikaan 

Puertosta, ja saavuimme Parador hotellilta 8:15 Lähdimme kohti Puertoa illalla 17:20 Käy-
timme reittiin aikaa n. 9 tuntia. Käytetty aika on aikalailla maximi, sillä pimeys alkoi las-
keutumaan Cañadasin yllä kun läksimme paluumatkalle. Maisemiltaan hieno reitti, mutta 
vaativa. Tarkempi selvitys valikossa Omat sivut. 

   
su. 8.12.  Chamorcan kierros. Kanarian punakellot on aloittanut kukintansa satunnaisesti jo pari viik-

koa sitten. Tänään niitä oli jo huomattavan runsaasti metsäosuudella havaittavissa. Anagan 
pohjoisella rinteellä on myös nuokkukäenkaali aloittanut kukintansa. On vain ajan kysymys 
kun ne värjää Anagan rinteet kirkkaan keltaisella värillään. Myös aikaisemmin huomaamat-



ta jäänyt Aloe Vera kukki majakan alapuolella. Aloe Vera on luultavasti tuotu tänne, sillä en 
ole kuullut että se täällä vapaasti kasvaisi. 

 
ma. 10.12.  Tänään selvisi, miksi kirkkopuiston vihreistä aidoista on poistettu valot. Parhaillaan raken-

netaan kokonaan uutta valaistus kirkkopuiston yläpuolelle. Valot lähtevät korkealta suihku-
lähteen yläpuolelta ja laskeutuvat puiston reunoille. Ainakin sinisiä lamppuja oli valtavasti. 

    Myös vielä valaisemattomia katuja rakennetaan jouluvalaistusta varten. Talojen seinästä 
kadun yli toiseen seinään kiristelevät parhaillaan vaijereita, joihin sitten valaistukset kiinni-
tetään. Viime viikolla epäilimme, että valaistusta olisi vähennetty edellisvuodesta, mutta nyt 
on tilanne se että niitä lisätään, ja heti reippaasti. Kaikki ei vaan vielä ole valmista. 

       
ti. 11.12.  Tänään kiersimme Punta del Hidalgossa ns. kanavareitin. Reitillä kuljettiin satoja metrejä 

vesikanavia pitkin. Reitin muistiinpanot on vielä paperilla, mutta niistä tulee selvitys aika-
naan omiin retkiin. Tämä reitti saattaa tulla myös retkiohjelmaamme. 

  
ke. 12.12.  Kävimme Mascassa katselemassa miten palon jäljet on alkaneet paranemaan. Puiden rungot 

on edelleen mustat ja pysyy. Saniaiset on hieman aloittaneet kasvamistaan alapuolisilla rin-
teillä. Yleiskuvassa näkyy selvästi että jälkiä on siivottu sitten syyskuun alun. Restaurante 
La Fuenten remontti ei näytä edistyvän juuri mihinkään. Ravintolan yrittää toimia supiste-
tusti myymälän yhteydessä. 

    Santiago del Teiden yläpuolisella alueella jotkut männyt on jo kasvattaneen pieniä hätäok-
sia, joten puiden omatoiminen toipuminen on alkanut. 

     
to. 13.12.  Klo. 1:30 lämpötila +25ºC tulee puuskittain voimakkaasti. Otin live-kameran sisälle suo-

jaan. 
    Lämpötila ollut koko yön korkea. Nyt 8:00 24,1ºC Taivas Santa Ursulan puolella "hurjan 

näköinen" ja parvekkeen kaiteet aivan hiekkapölyn peitossa. On kaliman aika. 
 
pe. 14.12.  Eilen olin ylhäällä Teiden alueella. En ole ollut siellä koskaan niin huonon sään aikana. Sa-

toi vettä, lunta ja rakeita. Ukkonen jyrisi ja salamoi, lisäksi oli lämmintä vain +3 astetta. 
Kallio leikkauksissa oli runsaasti tippuneita kivenjärkäleitä, jotka jo osittain tukkivat kulku-
reittejä. Palattuani Puertoon näkyi sateen jälki selvästi. Teide oli saanut lumipeitteen. Täällä 
teiden lumipeite on sen verran odotettu, että se ylittää heti uutiskynnyksen. 

    Aamulla kävin hakemassa luvan Teiden huipulle. Kun nousuun on aikaa liki 3 viikko, niin 
luvan saanti vielä on melko varmaa. Meidän retkillä huipulle noustaan 13-15 välisenä aika-
na, joten lupa pitää saada juuri tälle ajalle ja kun niitä myönnetään kahden tunnin ajalle n.12 
kpl. niin kannatta olla liikkeellä aikanaan. 

 Vain lumi estää retken tekemisen huipulle. Nyt on lumi, ja me tietenkin toivomme sen sula-
van pois, jotta päästään tammikuun alussa retki toteuttamaan. 

   
su. 16.12.  Sää suosii edelleen Puerto de la Cruzissa lomaansa viettäviä. Aurinko paistaa päivisin lähes 

pilvettömältä taivaalta, ja lämpötila varjossa +22 astetta. 
    Jouluvalojen rakentelu alkaa pikkuhiljaa olla lopuillaan. Paljon on tullut uusia ja erilaisia 

valoja. Paljon on käytetty myös entisiä valoja. Plaza de la Iglesia puiston valaistus on ra-
kennettu uudelleen ja nyt se on todella näyttävä. Aidoista on poistettu valoletkut ja uusi si-
nivoittoinen valaistus on nostettu puiden yläpuolelle, ja suihkulähde on valaistu todella hie-
nosti ylhäältä käsin. 

    
ti. 18.12.  Aamupäivä pilvinen ja sateinen. Lämpötila +15 astetta. 
   
ke. 19.12.  Toinen perättäinen aamu ja vettä satoi. Kävin La Lagunan Camposta hakemassa kylmäsavu-

lohta. Puerton kaupoissa lohi on pienissä paketeissa, jotka sisältää 4-6 siivua. Lagunan 
Camposta saa kokonaisia fileitä. 

 



 Paluumatkalla pilvipeite alkoi rakoileen ja Teide näyttäytyi osaksi. Lunta on tullut todella 
laajalle alueelle. Teide oli kokonaan valkoinen ja Calderan Urkupillivuorte yläpuolinen alue 
oli myös saanut valkoisen peitteen. Klo. 12:10 sade on lakannut ja meren puolella näkyy jo 
sinistä taivasta. lämpötila +19,5ºC 

    Meillä joulun valmistelu käynnissä. Paula on aamun leiponut joulutorttuja, ja valmistanut 
lanttulaatikot ja joulusinapin. 

    klo. 13:00 Pilvet on siirtynyt sen veran että näemme omalta parvekkeelta Urkupillivuorten 
suuntaan. Kun meidän parvekkeelta näkyy lumi niin silloin sitä on laajalla alueella.   

   
pe. 21.12.  Puolipilvine ja vuodenaikaan lämmin päivä on tänään suosinut meitä. Lämpötila 16:35 

21,4ºC 
 
 Aamulla oli Telefonican nettiyhteyden kadonnut. Kone ei saanut yhteyttä mihinkään. Puhe-

linsoitto kavereille tuotti sen tuloksen, että monella muullakin on samoja ongelmia. Iltapäi-
vällä 16 jälkeen alkoi yhteydet taas pelittämään, jollakin tavalla, joten ollaan jotenkin yh-
teydessä muuhun maailmaan, ja taas on nähtävissä kuvaa Puerto de la Cruzista. 

  
la. 22.12. 8:45 Maa hieman märkä, joten yöllä on satanut jonkin verran. Taivas edelleen pilvinen, ja 

lämpötila +17º 
    Suomalaiset valmistautuvat Joulumyyjäisiin. Belairin kaariosan alakerrassa käy jo kova 

touhu, kun sinne kasataan myyntipöytiä. 
    Klo. 10:00 alkavassa myyjäistapahtumassa on aikaisempien vuosien tapaan ollut myynnis-

sä joululeivonnaisia ja jouluruokia. 
  
su. 23.12.  Aamu valkenee, ja taivas on lähes pilvetön. Teiden huippu näkyy valkoisena, ja lämpötila 

on hetki ennen auringon nousua (klo. 8:35) 16,6 ºC. 
    Päivällä lämpötila kohosi parhaimmillaan reilusti yli 20 asteen. Aurinkoisilla alueilla oli 

todella lämmintä. Oli auringon paistattelupäivä. 
  
ma. 24.12.  Jouluaatto. Klo. 10:30 Aurinko on noussut pilvettömälle taivaalle. Tällä hetkellä näyttäisi 

siltä, että on tulossa todella hieno päivä.  
    Parhaillaan Puerto valmistautuu jouluaaton viettoon. Paulan ja minun joulu alkaa illalla 

kun Jorma's bar La Guagua sulkee ovensa klo. 18:00, jolloin baarin henkilökunta kokoontuu 
yhdessä jouluaterialle. Myös minä olen saanut kutsun siihen tilaisuuteen. Paula on tehnyt 
paljon työtä baarissa jouluruokien eteen. Ruokaa on varattu n. 120 hengelle, sillä Puerto de 
la Cruzissa ei ole toista paikkaa jossa olisi vastaavalla ammattitaidolla tehtyä suomalaista 
jouluruokaa tarjolla. 

    Aamupäivällä Jouluaatto ei juurikaan erikoisemmin katukuvassa näy. Turistit istuivat nor-
maaliin tapaan kahviloissa, ja paikalliset jonottivat veikkausmyymälöiden edessä. Joululau-
luja kuului monen liikkeen radiosta tai soittimesta. 

    Jorman baari, jossa on tarjolla täydellinen joulumenu, alkaa olla jo kansoitettu viimeistä 
paikkaa myöten, ja sää suosii ruokailijoita. Aurinko paistaa lähes pilvettömältä taivaalta, jo-
ten parempaa säätä joululounaan nauttimiseen ulkosalla ei enää voi olla. Puerto de la Cruz 
on jälleen näyttänyt mihin se vetovoima poerustuu. 

     Meidän kolmas syksy Puerto de la Cruzissa alkaa olla lopuillaan. Olemme saaneet viettää 
kolmatta eläkevuottani paikassa joka päivä päivältä tuntuu kotoisemmalta. Mitä enemmän 
polkuja, vuoria ja saarta kiertää, sitä vakuuttuneemmaksi tulee, että tämä on meidän paik-
kamme. 

    Muuttomme tänne on myös kivasti "lyhentänyt" suomalaisten ystäviemme matkaa Tene-
riffalle, ja Puerto de la Cruziin. Meidän täällä asumisen johdosta monella lähtökynnys on 
alentunut. Viimeisin osoitus siitä minulle henkilökohtaisesti oli K50 ryhmän tänne Puertoon 
järjestämä kurssikokoontuminen. Veturimieskurssi 50 on pitänyt vuosittain yhteisiä kokoon-
tumisia yli 30 vuoden ajan. Kokoontuen milloin milläkin paikkakunnalla ympäri suomen. 
Tänä syksynä he olivat valinneet paikaksi Puerto de la Cruzin, johtuen siitä että me asumme 



täällä. 16 hengen porukka tuli, ja vietti viikon lomaansa, kukin omalla tavallaan, mutta kaksi 
iltaa istuimme yhdessä paikallisia ruokia maistellen ja kuulumisia vaihdelleen. Me olimme 
enemmän kuin mielissämme siitä, että he valitsivat kokoontumispaikaksi juuri Puerto de la 
Cruzin.  

    34 työvuoden aikana olen ammattiveljistä saanut paljon hyvä kavereita, mutta se K50 ryh-
mä joka kanssa opiskelin 70-luvun alussa Hyvinkäällä omaan vaativaan ammattiimme on 
vuosien saatossa muuttunut. He ei ole enää pelkkiä kavereita, vaan heistä on tullut ystäviä. 
Ystäviä isolla Y:llä. 

    Kaikille retkillemme osallistuneille, sivustollamme kävijöille, Puerto de la Cruzin ystävil-
le, sekä K50 ryhmälle toivotamme Oikein hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2008 

 
 Paula ja Mikko 
 
 ti. 25.12. Joulupäivä. Hieman pilvistä, mutta myös paistetta. Lämpötila +20ºC Aurinkoisissa paikois-

sa lämpimämpää. 
 Eilen vietimme Joulu aattoa. Kun Suomi hiljentyi joulun viettoon, niin täällä kansa "rie-

haantuu". Kansa lähtee kaupungille ja kaduille. Kuljetaan ympäri kaupunkia ja istuskellaan 
niissä baareissa ja kuppiloissa, jota ovat aattona auki. Moni pitää ovensa avoimena jopa aa-
mu kuuteen saakka. Iso osa pitää ovensa myös kiinni, ja ne jotka ovat auki, niin käyttävät ti-
lannetta hyväkseen ja rahastaa. He harvat jotka on auki ovat nostaneet hintoja yhtä iltaa var-
ten. On jouluaaton hinnat. 

    Tänään kävimme päiväkävelyllä Charcolla, rannassa, ja San Telmolla. Kansaa oli liikkeel-
lä runsain joukoin. San Telmon rannassa oli mustajoutsen, jota oli pysähtynyt katselemaan 
satamäärin turisteja ja olipa siinä pari virkavallan edustajaakin paikalla. Yksi uimarimies es-
ti joutsenta menemästä veteen. 

    Wikipedian mukaan; Mustajoutsen (Cygnus atratus) on australialainen vesilintu, jota tava-
taan Euroopassa tarhoissa ja tarhakarkulaisena. 

    Me tulimme siihen tulokseen että se oli ehkä tarhakarkulainen Loro Parkista ja tarkoitus 
siirtää se sinne takaisin. Muutaman kuvan jälkeen jatkoimme kävelylenkkiämme. Sunnun-
taina saamamme suomalainen ruisleipä ja Teneriffalla palvattu kinkku houkutti niin kovasti 
että emme jääneet rannalle pitemmäksi aikaa. 

 
ke. 26.12.  Aamusta alkaen on aurinko paistanut, ja todella lämpimästi. Varjopaikoissa lämpötila pysyt-

telee n. 20-22 asteen paikkeilla. Aurinkoisissa paikoissa lämpötila on korkea. Muistuttaa jo 
loppukesän lämpötiloja. Nyt tarkenee myös rannalla. 

    Iltapäivällä olin muuttamassa suomalaisia Belairista Pez Azulin naapuriin.  
  
to. 27.12.  klo. 6:45 lämpötila +15ºC Me olemme lähdössä retkeilemään Mascaan barrancoon. Siellä 

lämpötila oli alas mennessä alussa viileähkö, mutta kun pääsimme liikkeelle niin lämpötila 
tuntui oikein hyvältä. Ei ollut kylmä, eikä liian lämmin. Paluumatkalla sitten aurinko paistoi 
hieman enemmän ja silloin aurinkoisissa paikoissa tarkeni hyvin. 

  
pe. 28.12.  klo. 7:10 lämpötila +15ºC Olen lähdössä Chamorcaan. Vaikka aamu oli viileä, niin Cah-

morcan lämpötila oli ihanteellinen 7 tunnin patikoinnille. 
  
ma. 31.12.  klo. 10:30 varjolämpötila +20ºC Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Tänään vietämme 

vuoden 2007 viimeistä päivää. Teide sai lumipeitteen jokunen viikko sitten. Kävin lauantai-
na Teiden juurella, ja katselin lähempää lumitilannetta. Auringon paiste on sulattanut lunta 
paljon pois. Vuoden alkuun, torstaille (3.1.) hankitut luvat Teiden huipulla käyntiin on mah-
dollista toteuttaa, jos lumitilanne ei kahden päivän aikana muutu. 

 
 Hyvää Uutta vuotta! 
 


