
Tammikuu 2008 

 
1.1. HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2008  
 
    Vuoden ensimmäinen päivä on mennyt rauhallisesti. Ilotulitteita ovat vielä paukutelleet 

pitkin päivää jossain päin Puertoa. 
    Päivä oli aamulla pelkkää paistetta, mutta iltapäivällä pilvet jostain tulla tupsahti. 
 
 Meidän oli tarkoitus mennä Etelän lentokentälle hakemaan kaksi henkilöä 21:05 tulevalta 

koneelta. Kyseessä on kuitenkin Finnairin lento, ja se sattuu nyt olemaan n. 7 tuntia myö-
hässä. FINAVIA sivuston mukaan kone lähti Helsingistä 00:40 Koneen tuloaika on 6,5 tun-
nin lentoajalla n. 5:00, joten meillä on aikainen herätys tiedossa. 

     
 2.1.  Huomenna on aamulla niin aikainen lähtö, että aurinko ei ole lähdön aikaan vielä noussut. 

On vuoden 2008 ensimmäinen Teiden retki. Luvat on hankittu kuukausi sitten lähtijöille 
valmiiksi. Jos sää pysyy muuttumattomana ensi yön, niin me saamme nauttia torstaina hie-
nosta retkestä. Lähtöpaikalla klo. 8:30 on lämpötila lähellä 0ºC tai pakkasen puolella.. 

     
3.1.  Aamulla lähdimme 7 aikaan kohti Teiden polun lähtöpaikkaa. Matkaan pääsimme 8:15. 

Lämpötila oli lähtöpaikalla +6 astetta. Refugio Altavistalle saakka matka meni hyvin, vaik-
ka paikoin oli lunta polulla runsaasti. Jääluolaan oli rappuset tuotu takaisin, mutta emme 
laskeutuneet alas. 

     Hissin yläasemalle saavuimme 13:15 Jäätilanne siitä ylöspäin oli kuitenkin sellainen että 
polulle ei päästetty ketään, joten Teiden huipulla käyminen tänään jäi tekemättä. 

    Sää suosi meitä sillä aurinko paistoi koko päivän. Tuuli oli kuitenkin voimakas ja lämpöti-
la ylhäällä oli sellainen että suomalainen "talvivaatetus" ei ollut yhtään liikaa. Hissiasemalta 
näimme kun henkilökunta teki lumitöitä ja hakkasi jäitä hissiaseman yläpuolisilla rinteillä. 

    
4.1. klo. 13:00  +22ºC 
    
5.1. klo. 18:30 alkoi Calle Iriartelta Loppiaisen ensimmäinen kulkue, jota johti soittokunta. Soit-

tokunnan jälkeen tuli ryhmä nuoria, jotka kantoivat eri EU maiden lippuja. Myös suomen 
lippu oli kulkueessa hyvin edustettuna. Lippuryhmän jälkeen tuli useita ryhmiä, jotka olivat 
pukeutuneet erilaisiin värikkäisiin pukuihin. 

    Charcon aukion rannan puoleinen pääty oli jo hyvissä ajoin täynnä ihmisiä, jota odotteli-
vat rauhallisesti kulkueen tuloa. Katujen reunustat oli kansoitettu lähes viimeistä paikkaa 
myöten ja lapset odottelivat innoissaan mitä kuninkaat laatikoistaan heittelee. 

    Kuninkaiden kulkue lähti liikkeelle Playa Jardinin alueelta 19:30 ja saapui Charcolle hie-
man ennen kahdeksaa. Kuninkaat heittelivät yleisölle (lapsille) karkkeja ja jonkinlaisia pie-
niä paketteja. Kulkueeseen kuului myös pellejä ja klovneja, jotka esittelivät omia ohjelma-
numeroitaan.  

    Kulkueen jälkeen 21:00 alkoi kalasatamassa suuri ja näyttävä ilotulitus. 
     
6.1. Iltapäivällä keräsimme auton täyteen ja kävimme syömässä kania paikassa jolle ei heti löy-

dy vertaa tältä saarelta. Ruokailupaikka oli tehty johonkin vanhaan kanalaa tai navettaan. 
Paikka on avoinna ainoastaan viikonloppuisin. Sisällä oli ainoastaan 5 pöytää, ja sinne pitää 
tehdä pöytävaraus. Tarjolla oli alkupalojen lisäksi vain valkosipulikania ryppyperunoiden 
kera. Alkupalaksi oli vuohenmaitojuustoa ja patonkia. 

     Kani oli ehdottomasti parasta mitä täällä olemme syöneet. 
  
10.01. Joulun purkaminen on alkanut. Jouluaiheisia valoja olla parhaillaan poistamassa. Ayunta-

miento on jo riisuttu valoista. Myös monet kadut on jo riisuttu valoista. 



    Europa Plazalle ollaan jo kasaamassa esiintymislavaa, sillä karnevaalit painaa päälle. Ne 
alkaa 27.01. ja esiintymislavalla on paljon tapahtumia, varsinkin karnevaalien alussa tapah-
tumat keskittyy lähes kokonaan Europa Plazan lavalle. 

    Puerton karnevaaliohjelma odotuttaa jälleen. Santa Cruzin ohjelma on ollut jo netissä jon-
kin aikaa, mutta Puerto de la Cruzin ohjelma on ehkä vielä kirjoittamatta. Yleisön kannalta 
tärkeimmät tapahtumat on kuitenkin jo tiedossa ja ne on jo sivuilta luettavissa. 

 
15.01. Chamorcassa. Monet kasvit on aloittanut kasvukautensa. Nuokkukäenkaali ja Kanarian pu-

nakello on jo kovasti kukkimassa. Kynttiläneidonkielen lehtiruusukkeet kasvaa jo runsaslu-
kuisesti Anagan pohjoisilla rinteillä. 

 
16.01.    Aamulla 7:30 taivas pilvinen ja lämpötila +16 Olemme lähdössä jälleen Chamorcaan. 
 
 Kävimme toistamiseen Casa el Piojo:ssa syömässä kania. Paikka sijaitsee Matanzassa kor-

kealla rinteessä. Olemme saaneet erään taksimiehen puhelinnumeron ja hän osaa viedä sinne 
perille. Tulee vielä hakemaan sovittuna aikana pois, kun sopii mennessä asian silleen. 

 
19.01. +24ºC Koko päivä oli täysin pilvetön ja aurinkoinen. 
    Aamulla menimme aikaisin Noeliaan herättelemään tuttavaamme joka oli tullut Puerto de 

la Cruziin viettämään merkkipäiväänsä. Asiaan kuuluvalla tavalla herättelimme hänet lau-
lamalla onnittelulaulun ja korkkaamalla pullon Cavaa. Iltapäivällä olimme El Monasteriossa 
viettämässä juhlaa ruokailun merkeissä.  

   
20.01. Yöllisen myrskyn jäljiltä aamulämpötila ennen auringon nousua jo +22ºC Iltapäivällä klo. 

14:25 lämpötila +25ºC ja taivas pilvetön. 
    José Arroyo kadulla, Girasolin ja Park Plazan välissä oli jonkinlainen "katukirppis" sillä 

erotuksella, että siellä myytiin uusia tuotteita. Edellisenä päivänä kuulin että tapahtuma on 
jonkinlainen hyväntekeväisyys juttu. 

 
24.01.  +24,0º 
    Toinen viikko menossa, jo jääkiekkopaitsiota. Ennen niin hyvin netin kautta kuuluneet 

Kärppä-selostukset on hiljentynyt. Syytä en tiedä. Olen laittanut kyselyn Radio Megaan, ja 
SBS finlandiin. Nyt sitten vain odotellaan selitystä kuulumattomuuteen. 

  
25.01. Aamulämpö 8:30 +16ºC Kalima on ohi tällä kertaa, ja yö lämpötilat on palanneet 14-15 

asteen tuntumaan. 
    Vakuutusyhtiön miehet tulee tänään tutkimaan vesivuotoa. Vuoto on poistoputkessa, joka 

on toisen huoneiston komeron yläosassa, ja siitä tippuu muutama tippa vuorokaudessa. 
    Vakuutusyhtiön miehet kävi tutkimassa ja tulivat siihen tulokseen että se vika korjataan 

tuolta alakerran katon kautta. 
    Karnevaalien rakentelu jatkuu kaupungilla kovalla kiireellä. Europa Plazalle pystytettävä 

esiintymislava alkaa olla jokseenkin jo valmiin näköinen. Jotain maalausjuttuja oli tänään 
vuorossa. Myös jouluvalojen poista ja karnevaalivalojen asennus jatkuu Charcon ympäris-
tössä. 

  
27.01. Tänään alkaa karnevaalien kaksiviikkoisen ajan ensimmäinen ohjelma. Klo. 19:00 valitaan 

karnevaalien lapsikuningatar. Tapahtuma on Plaza de Europalla ja sinne on 4 € sisään-
pääsymaksu. 

    Toisen koneeni kiintolevy lakkasi toimimasta. Levy on täällä kerran jo uusittu. Takuusta 
en tiedä, mutta liike josta sen ostin on jo lopettanut. Se sammutti ohjelmat itsekseen ja yritti 
sitten uudelleen käynnistystä. Lopuksi ei enää suostunut käynnistymään ollenkaan. Kone oli 
vain stillkuvan kameran käytössä. Nyt se on sitten pois käytöstä siihen saakka kunnes saan 
hankituksi uuden kiintolevyn.  

     



28.01.  Kävimme tiedustelemassa Aguamansan kalanviljelyslaitokselta miten onnistuu Truchan 
ostaminen. Meille kerrottiin, että 3€/kg ja maanantaista perjantaihin on mahdollista ostaa 
kaloja 10-14 välisenä aikana. 

    2,5" IDE kiintolevyn ostaminen täällä ei ole kuten suomessa. Suomessa kun menet kaup-
paan niin varastosta haetaan ja se on siinä. Täällä Puerto de la Cruzissa ei pienissä ATK-
liikkeissä ole mitään varastoa. Vain hyllyssä on joitakin tarvikkeita, ja loput on sitten aina 
tilauksessa. Kun on siirrytty SATA väylään niin IDE väyläisiä ei tahdo helposti saada, vaik-
ka vanhemmat koneet käyttää IDE väylää ja niistä ne kiintolevyt alkaa hajoilla. Ei uusien 
koneiden SATA levyt vielä ole hajoamispisteessä. Ei auta kun odottaa. 

     
31.01. Teimme retken Paisaje Lunariin. Läksimme Puertosta aamulla 7:00. Auringon nousu näkyi 

hienosti ylhäältä käsin katsottuna. Reitille lähdimme 8:10. Kiersimme Paisaje Lunariin Gua-
jaran itäpuolista polkua pitkin. Tällä retkellä tutkittiin pari pikku polkua jotka jäivät edelli-
sellä retkellä tutkimatta. Perille saavuimme 11:40 Pienen ruokailutauon jälkeen läksimme 
paluumatkalle. Paluumatkalla kiersimme osan matkasta hieman eri reittiä kun edellisellä 
kerralla. Parkkipaikalle saavuimme n. 15 paikkeilla. Olimme käyttäneet matkaan aikaa 6 
tuntia 50 min. 

    Illalla valittiin karnevaalien Reina (kuningatar). Valinta suoritettiin aidatulla Europa Pla-
zalla. Valinnan päätteeksi yöllä oli suuri ilotulitus tapahtuma.  

 
 
Helmikuu 2008 

 
pe. 1.2. Olimme aamupäivällä hieman ennen yhtätoista Europa Plazalla odottelemassa lasten karne-

vaalikulkueen alkua. Hieman ennen yhtätoista siirryimme kadunvarteen hyvälle kuvaus pai-
kalle odottelemaan. 

    Kulkue lähti liikkeelle vasta puoli kahdentoista paikkeilla. Lapset oli puettuna hienosti. 
Suuri osa karnevaalin teeman (miedo - pelko) mukaisesti. Paljon oli Dragula ja "viikate-
miestä" ja muita kauhukuvista tuttuja hahmoja. 

    Hieno yksityiskohta oli se, että monella osallistujalla oli vaatteisiin kiinnitetty lappu jossa 
oli lapsen nimi ja ryhmän johtajan puhelinnumero, sekä yleinen hälytysnumero. Tämä var-
maankin siltä varalta että jos lapsi sattuu eksymään muusta porukasta, niin auttajat voivat 
soittaa oikean henkilön numeroon. 

    Huomenna on illalla vuorossa Karnevaalien avajaiskulkue. 
  
su. 3.2. Eilen illalla seurasimme karnevaalien avajaiskulkuetta Generalissimo kadulla. Toisen ker-

roksen parveke oli hyvä paikka seurata kulkuetta, mutta valokuvauksen puolesta se ei ollut 
paras mahdollinen. Kulkueen ensimmäiset ryhmät saapuivat kohdallemme hieman ennen 
yhdeksää, ja viimeinen ohitti paikan n. 21:35. 

    Päivällä kävimme katsomassa entistä Allin baaria. Baari on avattu uusien yrittäjien voi-
min. Baarin suurelle terassille on hankittu biljardipöytä. Tieto baarin avauksesta ja biljardi-
pöydästä on Puertossa levinnyt kulovalkean tavoin. Tänään siellä oli biljarditurnaus alka-
massa. 

 
ma. 4.2. Vakuutusyhtiön remonttimiehet tuli aamulla 10 aikaan repimään WC:n lattiaa auki. Vesi-

vuoto alakertaan on pahentunut sen verran että vettä tippui reilusti. Putki piti korjata ylä-
kautta.  

    
ti. 5.2. Aamulla vein Paavon Puerto de Santiagoon. 
    Päivällä TV näytti liki 3 tunnin lähetyksen Santa Cruzin Cososta. Puerto de la Cruzissa oli 

monet liikkeet ja kaupat kiinni, sillä paljon oli Puertosta porukkaa Santa Cruzissa Coson ai-
kaan. Jos ei mukana kulkueessa, niin sitten vain katsomassa. 



    Illalla kävin ottamassa muutamia kuvia pienestä kulkueesta. Carnaval ohjelmassa oli Mi-
ni-coso. Jonkinlainen ryhmien koreografia harjoitus. Kulkueen reitti oli: Plaza de Reyes Ca-
tólicos, Avenida Colon, Avenida Venezuela y Avenida Colón. 

 
ke. 6.2. Sardiinin hautaus. Kulkue lähtee 21:00 Reitti: Avda. Colón, Avda. Generalísimo, Calle Va-

lois, Calle Blanco, Calle La Marina. Kulkue päättyy kalasatamaan, jossa ilotulitus ja sardii-
nin poltto. 

 
to. 7.2. Parhaillaan rakennetaan kuvauspaikkoja kameramiehille huomisen illan (klo. 20:30) korko-

kenkäjuoksua varten. Tapahtuma on näiden karnevaalien toiseksi viimeinen. Joukkueet ko-
koontuu Charcolla ja varsinainen juoksu tapahtuu Paseo San Telmolta Calle Santo Domin-
goa pitkin Charcolle. 

 
 Karnevaalien näyttävin tapahtuma Gran Coso Apoteosis alkaa 16:00   Reitti: Avda. Colón, 

Plaza de los Reyes Católicos, Calle Obispo Pérez Cáceres, Avda. Generalísimo, Calle Za-
mora, Calle Santo Domingo, Calle La Marina, Plaza del Charco, Calle San Felipe y Paseo 
Luis Lavaggi. 

 
pe. 8.2. Kävimme kiertämässä Chamorcan lyhemmän reitin. Anagan pohjoisen rinteen kasveista 

moni on jo aloittanut kukintokautensa. Monien kasvien kukinnot on jo osittain avautuneet, 
ja ne alkaa olla jo tunnistettavissa kirjan kuvista. 

    Illalla oli vuorossa miesten korkokenkämaraton. 
 
ti. 12.2. Aamulla tuli hieman vettä, mutta nyt puolipilvistä ja paistaa. Tätä sadetta on monissa pai-

koissa kauan kaivattu ja odotettu, mutta sitä tuli liian vähän. 
    Viikonloppu meni, ja karnevaalien kaksi viimeistä kulkuetta. Perjantain korkokenkämara-

ton ja lauantain päätöskulkue. Nyt olla palattu normaaliin päiväjärjestykseen, ja loput kar-
nevaalikuvat on saatu sivulle. 

    Päätöskulkueen kuvat on Paulan ottamia, sillä minä oli 3 päivää potilaana ja katselin kul-
kuetta TV:n välityksellä. 

 
ke. 13.2.  Eilen illalla satoi vähän aikaa. Vettä tuli, mutta vain hetken. 
 
pe. 15.02. Läksimme aamulla 9:00 Santa Cruzista hakemassa lupia Teidelle. Puertosta lähdettiin läm-

pimästä auringonpaisteesta. La Lagunassa pilvistä ja tuulista. Santa Cruzissa taas hieman 
paistetta, mutta tuulista. 

    Lupien hakemisen jälkeen kiertelimme viimeisiä alennusmyyntejä. Etsimme kenkiä, ja 
jotain muuta tarpeellista ostettavaa. No mitään ei löytynyt, tai jos löytyi, niin sopivat koot 
oli jo mennyt. 

    Paluu matkalla poikkesimme La Lagunan Al Campossa, ja IKEA:ssa. Niistä löytyy aina 
jotain "tarpeellista". Palasimme aurinkoiseen ja lämpöiseen Puertoon 13:30 paikkeilla. 
14:00 oli vuorossa sauna. 

 
la. 16.02.  Aurinko paistaa lämpimästi lähes pilvettömältä taivaalta. 
    On kirpputoripäivä. Kävimme kauppahallilla tekemässä ruokaostoksia. Sieltä saa vihan-

neksia ja kasviksia niin edulliseen hintaan, että ei voi verrata suomen hintoihin. Neljällä eu-
rolla taas sellainen kuorma että ei meinaa muovikassin kahvat kestää. 

    Kirpputorilla tein ostoksen jota olen täällä aina välttänyt. Halvalla ei saa hyvää, mutta silti 
ostin 6 eurolla rannekellon. Tarkoitus on seurata kauanko se toimii, eli saako siitä rahoilleen 
yhtään mitään vastinetta. Se näyttä aikaa, päivämäärän ja siinä on myös sekundaattori. Se 
luvataan olevan vesitiivis 30M saakka. Mekiltään se on XINJIA. 

 



su. 17.02. Tänään saimme nauttia oikein kunnolla aurinkoisesta säästä. Los Rodeoksen (pohjoisen 
kenttä) oli päivällä joutunut saken sumun tai matalalla olevien pilvien saartamaksi. Uutiset 
kertoi lentoliikennettä häiritsevästä sumusta iltalähetyksessä. 

    Meillä Puerto de la Cruzissa lämpötila kohosi korkealle, ja aurinko paistoi pilvettömältä 
taivaalta lähes koko päivän. Teimme aamupäivällä parin tunnin kävelykierroksen rannassa, 
ja iltapäivällä nautimme aurinkoisesta säästä Belairin uima-altaalla. 

 
ma. 18.02. Paistetta pilvettömältä taivaalta. Kävin Playa Jardinin rannalla kävelemässä, ja hieman ku-

vailemassa tämän hetken Puertoa. 
    Olen seurannut 2 päivää Yahoon lauantaina tekemää sääennustetta alkavalle viikolle. Sää-

ennuste lupasi pelkkää sadetta ma. ti. ja ke. päiville. Kiertelin tänään rannikon tuntumassa 
pari tuntia ja näin vain muutaman pienen poutapilven. 

    Olen poistanut omilta sivultani linkin Yahoon säätietoihin, jotta ei tule tyrkytetyksi säästä 
tietoa, joka ei juurikaan pidä paikkaansa. 

 
ti. 19.02. Aurinko nousee pilvettömälle taivaalle. 
    Ajankohtaisia kuvia kävin tänään kuvailemassa Taoron puistossa. Lämpötila oli korkea, 

joten ihmiset istuskeli puistossa etupäässä varjon puolella. 
 
ke. 20.02. Kävimme Baño baratossa katselemassa lattialaattoja WC:n lattiaan. Vakuutusyhtiö ei ole 

löytänyt samanlaista laattaa kun entinen, joten nyt on vaihdettava lattian väri. Laatalle il-
moitettiin hintahaarukka (6-8 €) johon sen pitää osua. Sillä hinnalla ei ollut saatavilla, kun 
kahdenlaista laattaa. Me valitsimme sellaisen sinisävyisen, koska WC:n kalusteet on si-
nisävyisiä. Entiselle seinälaatalle on alimmaisena ns. lattialistalaatta joka on lattialaatan vä-
rinen ja n. 10 sentin korkuinen. Uudelle laatalle ei ollut vastaavaa, joten nyt remonttimiehil-
lä on miettimistä, että mitä sen alimman seinälaatan paikalle laittavat. 

    Tarjouduin itse laatoittamaan lattian jos vakuutusyhtiö maksaa laatat ja tarvikkeet, mutta 
vastaus oli lyhyt. Ehdottomasti ei. 

 
to. 21.02.  Aamulla tihutteli hieman vettä, joten tänään jatkoimme laattojen metsästystä. Kiertelimme 

monissa kaupoissa, ja tulos aina sama. Ruskeita ja ruskeansävyisiä laattoja on pilvin pimein, 
mutta ei vaalean harmaita tai sen sävyisiä. Jos löytyy likimain oikeansävyinen laatta, niin 
sitten ei löydy sitä listalaattaa. 

    Pyrimme löytämään laatan jota on varastossa 3,7m2 verran, mutta se tuntuu täällä laatoit-
tajien saarella olevan vaikeaa. Tilaamalla saa vaikka mitä laattaa, mutta toimitusaika on 30 
pv. Luulen että tässä vielä käy silleen että ne laatat pitää tilata, ja odotella se 30 pv. 

    Yksi kauppa on jäljellä ja se on Puerto de la Cruzin Redisa. Huomenna käymme tutkimas-
sa sen kaupan laattavarastot. 

 
    Auton peseminen huoltamoilla kylmällä vedellä ei puhdista maalipintaa kunnolla, joten 

illalla ajoimme auton pesupaikkaan, jossa se pestään käsin. Kolme työntekijää aloitti heti si-
sätilojen puhdistuksen. Kaksi poisti mattoja ja yksi imuroi. Matot myös puhdistettiin. Imu-
roinnin jälkeen alkoi ulkopuolinen pesu. Alumiinivanteiden puhdistukseen käytiin kysymäs-
sä erikseen lupa, sillä se maksoi 1€/vanne, koska niihin käytettiin jotain erikoista puhdis-
tusainetta.  

    Pesun jälkeen auto siirrettiin, kuivauspaikalle, ja kolme naista aloitti työnsä. Ensin auto 
kuivattiin, ja sitten pyyhittiin sisäpinnat pölystä. Aikaa kului koko puhdistustapahtumaan n. 
20 min, ja maksua tuli 18€, josta vanteiden puhdistuksen osuus 4€. 
 

la. 23.02. Kahtena päivänä saatiin hieman vesisadetta, kuten sivustollani oleva 
http://tiempo.meteored.com/  säälinkki ennusti. Aikaisemmin sivustollani ollut toinen (Ya-
hoon) säälinkki on poistettu, koska se ei osannut ennustaa kuluneesta viikosta yhtään päivää 
oikein. 

 



 Iltapäivällä olimme kastejuhlassa. Jonnan ja Carlosin tytölle virallistettiin nimi. Tilaisuus oli 
järjestetty Santa Ursulaan Carlosin äidin asuntoon. Paikka oli jyrkässä rinteessä, ja tie sinne 
kapea. Me menimme sinne autolla, ja otimme mukaan Timpan.  Ajoimme Santa Ursulaan 
Arenasin kautta, ja haimme mukaan papin, sillä hän asustaa siellä suunnalla. Tytölle virallis-
tettiin nimeksi Olivia Maria Rodríguez Tuhkanen. 

    Me palasimme Puertoon puoli kuuden maissa, sillä papilla oli vielä illalla messu. 
 
su. 24.02.  Sää on tänään ollut puolipilvinen. Kun läksimme aamulla 10 bussilla paistoi aurinko. La 

Lagunan kohdalla oli runsaasti tummia pilviä. Santan puolella taas paistoi aurinko. Kun pa-
lasimme, niin La Lagunan kohdalla tuli vettä, mutta kun saavuimme Puertoon niin aurinko 
paistoi ja lämpömittarit näytti +24 astetta. Illalla kun kävimme (19:30) ruokakaupassa tiput-
teli muutaman pisaran vettä.  

    Kävimme Sirun ja Hannun kanssa Santa Cruzin markkinoilla. Kauppahallin ympäristön 
kadut oli täynnä myyntikojuja. Myytävänä melkein mitä vaan, mutta suurin osa taisi olla 
kuitenkin vaatetavaraa, tai muuten pukeutumiseen liittyvää. Vaikka kaduilla oli muutama 1€ 
pöytä, niin ei niissäkään kauppa käynyt. Se mitä eurolla myytiin oli tarpeetonta ja osaksi 
rikkinäistä roinaa. 

    Vakuutusyhtiön miehet on luvannut tulla keskiviikkona laittamaan WC:n lattian. Laattoja 
etsittiin monta päivää. Me ne sitten itse löysimme Puerto de la Cruzin Redisasta. Nyt ne on 
valmiina ja odottaa laatoittajaa. 

 
ti. 26.02. Yöllä on satanut vettä. Lämpötila +17,8 (klo. 9:20) Puolilta päivin alkoi paistamaan ja ilma 

lämpeni liki normaalilukemiin. 
    Tänään sai kaatua Belairin uima-altaan vierestä puu jonka lehtiin tuli talvella oikein run-

saasti jotain valkoista moskaa. Sitä sanottiin mosca blancaksi. Se tippuessaan sotki uima-
altaan veden ja sitä piti olla jatkuvasti puhdistelemassa. Puu on kaadettu 1,5 metrin korkeu-
desta. Nyt sitten on jonkin aikaa arvoitus, se että jätetäänkö se kanto siihen kasvamaan vai 
kaadetaanko se kokonaan pois. 

 
ke. 27.02.  WC remonttimiehet tulivat ajallaan (8:30) kuten ilmoittivatkin. Tarkoitus on luultavasti saa-

da lattia valmiiksi perjantaihin mennessä, sillä sen verran reippaasti aloittivat työn tekemi-
sen. Entiset laatat oli poistettu puolessa tunnissa, ja uusien asennusta suunnittelivat jo heti 
kymmenen jälkeen. 

    Työmiehet poistui hieman ennen kahta, ja sanoivat tulevansa huomenna laittamaan loput. 
Me menimme heti tarkastamaan työn jälkeä. Kamalaa sanon minä. En ole eläissäni nähnyt 
noin huonoa keskeneräistä laatoitusta. Vaikka työ ei ole vielä valmis, niin voin sanoa sitä 
todella surkeaksi. Olen niin paljon itse laatoittanut, että tiedän miltä lattian tulisi tässä vai-
heessa näyttää. Tämä sai aikaan sen että meidän suunnittelemamme WC remontti tulee 
ajankohtaiseksi ennakoitua aikaisemmin. 

      
to. 28.02.  Wc-remontti on vakuutusyhtiön puolesta tehty. Se tehtiin kokonaisuudessaan n. 8 tunnissa. 

Eilinen päivä meni seuraavasti. Ensin poistettiin vanhat laatat. Poistettiin palaset harjaamal-
la. Lattiaa ei imuroitu. Tasoite kaadettiin suoraan pölyn päälle ja se tasoittaessa kulki lastan 
edellä löntteinä, koska se ei tarttunut kunnolla pölyiseen lattiaan. Tasoittamisen jälkeen al-
koi laattojen asennus. Niitä laitettiin märän tasoitteen päälle. Mikään sauma ei ole minkään 
seinän kanssa samassa linjassa. 
 

    Tänä aamuna työntekijät tulivat ja laittoivat sokkelilaatat paikalleen. Sitten he levitti val-
koisen saumausaineen harmaaseen laattaan. Suurimmat kolot jotka jäivät väärin leikattuihin 
laattoihin peitettiin yksinkertaisesti saumausaineella. 

    No meillä on sitten vielä huhtikuussa lattian uusiminen ennen suomen lomaa. 



Maaliskuu 2008 

 
la. 1.3. Hieman Kalimaa ja +24º  
 
su. 2.3.  Poikamme Antti tuli Hanna vaimonsa kanssa lomalla kahdeksi viikoksi, joten seuraavat 

kaksi viikkoa kuluu aika tiiviisti perhe keskeisesti. 
 
ma. 3.3. Kävimme ostamassa askelmittarit. Testailimme niitä kaupungilla. Tavoite kävellä 10000 

askelta, ja sehän tuli helposti täyteen muutamassa tunnissa. 
   
ti. 4.3.  Kiersimme kaikki suomalaisten matkatoimistojen hotellit ja täydensimme retkilappuvarastot 

jos ne oli päässeet loppumaan. Hieman yli 30000 askelta. 
      
ke. 5.3.  San Pedrossa mutkin ja kulutimme siihen aikaa reilut 4 tuntia. 
 HUOM! San Pedron baari on suljettu keskiviikkoisin. 
  
to. 6.3.     Mascan barranco retkellä. Lämpötila oli barrancossa mukavasti liki +30 astetta. Kun ol-

laan tavallaan "kattilassa" johon ei juurikaan tuuli vaikuta ja aurinko paistaa, niin saatiin 
retkeillä todella lämpimissä olosuhteissa. 

  
pe. 7.3. Perjantai ja saunapäivä. 
 
la. 8.3.     Bollullon reitillä. Semiramis hotellin jälkeen on kävelytien vieressä tasanne, jota liitovar-

joilijat käyttävät lähtöpaikkanaan. Kun kohdalle sattui lähtöhetki, me jäimme siihen katse-
lemaan miten se tapahtuu. Lähtö näytti todella helpolta, kun sen osaa. Kun palasimme reilun 
kahden tunnin kuluttua, niin liitelijä oli edelleen ilmassa. 

      
su. 9.3.  Tyttäremme Hanna tuli Kimmon kanssa viikoksi lomailemaan. Samalla koneella tuli myös 

Sinikka, Paulan Helsingin aikainen työkaveri. Illalla tuli vielä Oulun koneella veljeni Matti 
vaimonsa Hilkan kanssa, sekä Antin Hanna-vaimon sisko. 

      
ma. 10.3.  +19 Aamupäivällä hieman pilvistä ja tuli jokunen vesipisara. Iltapäivällä paisteli hieman 

aurinko. 
      
ti. 11.3.  Vein nuorison vesipuistoon ja menin Matin kanssa käymään Gonde vuorella. Se saaren ete-

läpuolella ja on päältä lähes tasainen. Läksimme liikkeelle Vennon kylästä 12:05 ja saa-
vuimme tasanteelle 13:45. Nousulle tuli pituutta kartalta mitattuna 2,1 km, Kun siihen lisä-
tään noususta aiheutuvat lisämetrit, niin saadaan hieman yli 2,1 km. Tasanteen kierto toi li-
sämetkaa 0,9 km. Kokonaismatkaa saimme retkelle n. 5,3 km. Ylhäällä pääsimme ihaile-
maan maisemia joka ilman suuntaan. Takaisin Vennon kylään saavuimme 16:25, joten ko-
konaisaika retkelle 4t 20 min. 

      
ke. 12.3.     Päivä Chamorcassa. Nyt on meneillään keltaisten kukkien kukinta-aika. Kanarianvalvatit, 

Nuokkukäenkaalit, ja  kultapurjeet kukkivat suurilla alueilla keltaisen eri sävyissä. 
    Illalla juhlimme Paulan synttäreitä Punta Bravan Casa Mariassa. 
      
pe. 14.3.  Olin hakenut luvat teiden huiputukseen. Läksimme aamulla hyvissä ajoin liikkeelle, koska 

luvat oli 11:00-13:00 väliselle ajalle, ja mahdolliseen hissijonoon varasimme tunnin aikaa. 
Hissi-asemalla oli luukulla lappu joka kertoi seuraavaa. Huipulla lämpötila 0º, tuuli 55km/h 
ja niiden yhteisvaikutus -17º. Kukaan ei huomannut lukea viereistä lappua joka kertoi että 
kaikki polut ylhäällä on suljettu. Nousimme hissillä ylös ja sitten ihmettelimme kun emme 
päässeet huipulle. Joukossamme oli pari henkilöä, jotka eivät ole aikaisemmin olleet Teidel-
lä, joten sekään reissu ei mennyt ihan hukkaan. Me olimme varautuneet vaatetuksen suhteen 
kunnolla, joten me kyllä olisimme pärjänneet siellä hyvin. Me palasimme Puertoon de la 



Cruziin jo puolen päivän paikkeilla, sillä nuoriso kiiruhti Pez Azulin uima-altaalle paella-
juhlaan. 

      
la. 15.3.  Chamorcassa. Mukana Nuppu ja Pentti, Anna-Liisa ja Pentti, sekä Sinikka. Kun lämpötila 

on 30 astetta ja jopa ylikin, niin juomaveden määrässä ei tule pihistellä, vaan sitä on oltava 
mukana yli oman tarpeen. Ku läksimme reitille, niin auton jäi 4 täyttä pullollista. Niistä ei 
ole apua, kun ollaan barrancossa hikoilemassa. Riittävästä vesimäärästä ei saa tinkiä sillä 
perusteella, että en viitsi kantaa, kun se painaa repussa. Minun kantama ylimääräinen vesi-
pullo oli tällä retkellä enemmän kun tarpeeseen. 

      
su. 16.3.  Juhlat on juhlittu ja palattu arkeen. Hanna ja Antti lähti aamulla. Olin saattelemassa heidät 

bussiin Masarun pihalla aamulla 4 aikaan. Hanna ja Kimmo lähti aamupäivällä Pez Azulis-
ta. Matti ja Hilkka on täällä vielä viikon. 

      
ma. 17.3.  Läksin Pulkkisen Hannun avuksi San Andresiin tekemään jotain remonttia. Purettiin seinä ja 

kannettiin harkonpalat alas parkkipaikalle peräkärryyn, ja uudet kaapit ylös. Hissiä ei ollut. 
Oli vain 126 porrasta, jotka juoksin päivän aikana n. 25-30 kertaa. 

       
ti. 18.3.  Samanlainen päivä, mutta nyt askelmittari mukana. 18724 askelta portaita ylös alas. Alas 

mennessä muovisäkki tai kaksi mukana. Säkit painoi 15-20 kg. Lisäksi kaikki entiset kaapit 
ja komerot sai lähteä, ja nekin kannettiin 

      
ke. 19.3.  Maa on aamulla hieman märkä, joten aamuyöstä on satanut muutaman pisaran verran. Tä-

nään on suunnitelmassa San Pedron reitti. Hieman loppuverryttelyä kahdelle aikaisemmalle 
päivälle. 

      
to. 20.03.  Päivä Chamorcassa. Ensimmäisen kerran kolmen vuoden aikana kävi niin, että retken aika-

na Chamorcassa satoi vettä. Se oli hiljaista sadetta, ja kesti vain 15-20 min. 
    Kaikkien retkien sateista tämä oli toinen. 17.1.2006 El Palmarissa tuli vettä, ja silloin sade 

oli niin raju, että jouduimme oikaisemaan puolivälistä, ja keskeyttämään koko retken. 
    Illalla lähti kirkosta liikkeelle pienimuotoinen kulkue, ja me kävimme katselemassa sitä ja 

otimme myös muutaman kuvan. 
      
pe. 21.03.  Pääsiäiskulkue lähti liikkeelle 20:15  Pimeys ehti laskeutua Puerto de la Cruzin ylle, joten 

kuvat joutui ottamaan salamavalon valossa. Se tarkoittaa sitä että ne on otettava läheltä, 
koska kameroiden oma salamavalon teho ei riitä muutamaa metriä kauemmas. Entiseen 
malliin katujen vierustat on tungokseen saakka kansoitettu, joten kun kuvauspaikan löytää, 
niin kaikki kuvat on otettava samasta paikasta. 

      
la. 22.03.  Belairiin on hankittu Ylesat 2 kanavaa soittava osa, joten saamme television kuuluviin suo-

malaista radio-ohjelmaa. Taloyhtiö ei sitä hankkinut, vaan se piti suomalaisten hankkia itse. 
      
ma. 24.03.  +19,1 
    Raili valtuutti minut keräämään rahat 20€/huoneisto, jotta saadaan Ylesat 2 lisälaite mak-

setuksi. Belairin molemmissa auloissa on olut lappu, kulkureitin varrella jossa asiasta ja 
maksusta mainitaan, mutta siitä huolimatta vain 21 huoneistoa on maksunsa maksanut. Tä-
nään on 460 euroa kasassa, ja 600 tarvitaan. 

    Laitoin taloyhtiön aulaan listan jossa näkyy laitteen hinnan jo maksaneet. Siitä jokainen 
voi päätellä onko naapuri jo maksanut maksunsa, vai kuunteleeko ne kanavaa maksamatta. 

 
la. 29.3.  Maaliskuu lähenee loppuaan, ja tämän talvikauden retkeilyt alkaa olla retkeilty. Huhtikuussa 

on vielä Teidelle kiipeäminen, jos lumitilanne sen sallii, ja Mascassa barrancoretki. 
 



    Eilen sanoi automme akku työsopimuksen irti. Olin pohjoisen lentokentän parkkihallissa. 
Kun sammutin moottorin, kun menin leimaamaan pysäköintilipun. Sitten ei startannut, ja 
siinä oltiin. n. 20 min. kuluttua tuli valvoja halliin ja haki kannettavan akkupaketin jolla auto 
saatiin käyntiin. Ajoin suoraan Campoon ja ostin uuden akun. 

    Ylesat 2 maksut on kerätty. Lähes kaikki belairissa asuvat suomalaiset on kustannuksiin 
osallistunut. Meidän kaikkien muistama (una finlandesa) ei ole vielä osallistunut maksuun, 
mutta vielä on aikaa. 

    Me jännitämme täällä Puerto de la Cruzissa parhaillaan jääkiekon loppuotteluita. Kärppä-
lippu odottaa kaapissa, ja me olemme aiheesta valmiina sitä tuulettamaan. Viimevuonna 
tuuletimme sitä Teiden maisemissa. 

 
 Eilen on taloyhtiön kokous. En tiedä mitä siellä on päätetty, mutta olen kuulut että uima-

allas menisi taas remonttiin. Tarkkaa varmuutta ei ole, mutta sellaisia puheita olen kuullut. 
Ei ole pitkä aika, kun se oli talven kiinni, koska pikku remontti vei aikaa yli kuusi kuukaut-
ta. Jos näin on niin sitten ensi talvena ei sitten uida, ainakaan belairin altaassa. 

 
    Tänään Teneriffan suomikerhossa eletään kireissä tunnelmissa. Kerhon asiat on täällä sel-

laisessa tilassa, että huominen kokous on lähes kaikkien puheenaihe numero 1. 
    Minä lupauduin aikanaan päivittämään kerhon kotisivuja, mutta se talkootarjous loppui 

ennen kun oli kunnolla alkanutkaan. En saanut pyytämiäni tietoja joita olisin sivuille laitta-
nut jäsenistölle luettavaksi. Yli kaksi vuotta on kulunut, yhä tilanne kuulostaa olevan sama.  

    Kerhon kotisivuilla olevaan vieraskirjaa tuli kerhon toiminnasta sellaista palautetta, että 
jotkut veti siitä herneen nenään niin pahasti, että sivusto suljettiin. Käytännössä sulkeminen 
tapahtui siten että sivustolla oleva linkki poistettiin. Kaikki ne joilla se on tallennettuna 
oman selaimen suosikeissa pystyy sitä tänäänkin lukemaan, kuten esim. minä. 

    Meitä kokous ei hytkäytä, sillä olen pysynyt toiminnasta sen jälkeen sivussa, ja tyytynyt 
vain seuraamaan tilanteen kehittymistä tai kehittymättömyyttä. Kerhon saunavuoroissa olen 
käynyt, mutta siihen ei mene kun 1,5 euroa enemmän kun jäsenmaksunsa maksaneilla. 

    Kun muut huomenna hikoilee kokouksessa, niin me pidämme hauskaa. Menemme Han-
nun luokse Santa Catalinaan grillikutsuihin. 

      
su. 30.3.  +20,0 (klo. 10:10)  Kelloja on siirretty. 
 Uima-allas remontista kuulin sen verran että se alkaisi Huhtikuussa??? 
 
 
Huhtikuu 2008 

 
ti. 1.4.  HYVÄÄ APRILLIPÄIVÄÄ 
  
 Vieraskirja sivusto ei toimi. Sivustolta tulee vastaus: Shinybook.net on suljettu lasku-

tusepäselvyyksien takia. Ylläpito, Louhi Networks 
     
ke. 2.4.  Minun vieraskirja oli päivän toimimatta, mutta toimii jälleen. Se oli kuitenkin varoittava 

esimerkki, miten tuollainen mainosrahoitteisesti toimiva sivusto saattaa olla helposti nurin. 
Pitää alkaa kehittelemään uusi systeemi tuohon vieraskirjasivustoon, ja tutkia muita mahdol-
lisuuksia, eli mitä muita vieraskirjapalveluita netistä löytyy. 

 
 Suomikerho piti kokouksensa ja sen näkyvin tulos oli johtokunnan vallan siirtyminen vuo-

sikokouksen valitsemalle valvontakomissiolle. Kerhon sivuston vieraskirja avattiin kevät-
kokouksen vaatimuksesta, mutta illalla sen joku kuitenkin sulki uudelleen. 

    Eilen yritin käydä toimistossa maksamassa jäsenmaksuni, koska minua oli pyydetty sa-
malla antamaan sihteerille neuvoja kotisivun päivityksessä. Ovi oli lukossa ja sitä ei kukaan 
tullut avaamaan. Tänään sama juttu. Nyt vain ovessa oli lappu. Toimisto suljettu toistaisek-
si. 



 
 Huomenna 3.4. on syntymästäni kulunut 58 vuotta, ja sitä on illalla tarkoitus hieman juhlis-

taa. Menemme syömään POCO LOCO nimiseen paikkaan, ja sen jälkeen, laskeudumme 
alas Puerto de la Cruzin yöelämään jatkamaan juhlimista. 

    Aamulla käyn kuitenkin ensin kierroksella Teiden ja Mascan maisemissa. Teiden his-
siasemalla on tarkoitus käydä tarkistamassa missä kunnossa on polut ylhäällä, sillä minulla 
on luvat valmiina odottamassa 9.4. tehtävää Teidelle kiipeämistä varten. 

 
to. 3.4.  Ala-asemalla oli lappu joka kertoi säätiedot ylhäällä. Lämpötila 0º, Tuulen nopeus 80 km/h. 

Yhteisvaikutus -18º. Hissit oli suljettu. Lappu joka kertoo polkujen tilanteen, oli poistettu. 
Silloin kun polut on suljettuna, eli ylhäällä ei pääse kummallekaan näköalapaikalle, eikä 
myöskään huipulle johtavalle polulle on lippuluukun lasissa lappu jossa lukee Todos los 
senderos estan cerrado (kaikki polut suljettu) Se tietää hyvää 9.4. ajatellen. Jospa silloin on-
nistaisi huipulla käynti. Tämän talven aikaisemmat yritykset on jäänyt vain yrityksiksi, sillä 
jää on aina estänyt huipulla käymisen. 

 
 Paluumatkalla kävin Garachicon linnakkeessa ja sain hieman uutta tietoa kaupungin histori-

asta, ja ennen kaikkea 1706 tapahtuneesta tulivuoren purkauksesta, joka peitti alleen suuren 
osan Garachicon kaupungista, ja tuhosi sataman kokonaan.  

    
su. 6.4.  4.4.-6.4. Puertossa vietettiin MUECA tapahtumaa. Katutaitelijat esiintyivät ympäri Puertoa. 

Toreilla, puistoissa, ja lähes jokaisella plazalla.  
    Tapahtuma kiinnostaa Teneriffan lähikylien asukkaita niin paljon, että kun me kävimme 

syömässä valkosipulikania Matanzassa, niin olimme koko ruokapaikan ainoat asiakkaat, sil-
lä lähes kaikki olivat seuraamassa esityksiä Puertossa ja viettämässä viikonloppua ystävien 
ja tuttavien kanssa. 

 
 Teiden hissi ei ole kulkenut muutamaan päivään, joten meidän Teiden retki 9.4. on jälleen 

vaakalaudalla. Teiden huipulla on tuuli puhaltanut 80 km/h nopeudella, ja on aiheuttanut 
3718 metrin korkeuteen -18º lämpötilan. Hissin kulkemattomuus ei vaikuta meidän kii-
peämiseen millään tavalla, mutta hissillä tehtävä paluumatka saattaa olla vaarassa, ja se taas 
aiheuttaa sen että joudumme tekemään paluumatkankin kävellen. 

 
ke. 9.4. Tuulee voimakkaasti. Olemme lähdössä yrittämään Teidelle. 
 
 Teiden retki loppu ennen kun se oli edes alkanut. Ylhäällä tuuli ja satoi niin voimakkaasti, 

että ei ollut mitään järkeä jäädä sinne pidemmäksi aikaa. Palasimme Puertoon jo heti 9 jäl-
keen. 

    Puerto de la Cruz:ista katsottuna Teiden sää näyttää todella hienolta. Pilvet on kuitenkin 
Teiden eteläpuolella, eli Americasin puolella ja siellä sataa. Meille ne sadepilvet ei näy. 

    Nyt tuulee niin voimakkaasti, että pihalta kuuluu kaikenlaisten astioiden ja kukkapurkkien 
kolinaa ja kilinää niiden pyöriessä pitkin katuja. Tämä muistuttaa hieman 2005 marraskuus-
sa ollutta myrskyä. 

 
 15:08 Voimaksa tuuli jatkuu edelleen. Uutiset kertoi juuri että tuulen nopeus Teneriffan 

pohjoisrannikolla on 80 km/h. Edelleen kuuluu säikäyttäviä ääniä illoin tällöin. Koskaan ei 
tiedä mitä milloinkin tippuu katoilta ja seiniltä. 

 
     Loppukuusta yksityistä retkeilyä ja ystävien kanssa lomailua. 



Toukokuu 2008 

 
to. 1.5    HAUSKAA VAPPUA! 
 
 Tänään kävin yrittämässä keittiökaappien asennusta Timpalle. Ei keretty poraamaan kun 

kolmelle propulle reikä, niin jo hyökkäsi jonkun sortin isännöitsijä, joku nainen ja alkoi 
huutamaan kun hinaaja. Täällä ei saa tehdä remonttia, koska on Fiestapyhä, eli vapunpäivä. 
Ei täällä kukaan vappua näytä millään tavalla viettävän, mutta sen verran kumminkin että 
meidän piti lopettaa työt, koska uhkaili poliisilla. 

  
 pe. 2.5. Aamulla jatkoimme yläkaappien asennusta heti kahdeksan jälkeen. Nyt on keittiökaapit pai-

kallaan, ja uutta komerotilaa tuli heti tuplasti entiseen verrattuna. 
  
la. 3.5. Flypa, liitovarjoilijoiden kansainvälinen tapahtuma jatkuu kolmatta päivää. Taivaalla on 

näkynyt päivittäin runsaasti alan harrastajia kaikenlaisten laitteiden kanssa. On tavallisia, 
siin sellaisia joilla ei ole moottoria käytössä. Sitten on kahdenlaisia moottoriliitelijöitä. Toi-
silla moottori on selässä kuin reppu ja toiset on kolmipyöräisiä moottorilaitteita, joissa istu-
taan kun nojatuolissa. Niillä on varmaan oma nimityskin olemassa, mutta minä en niitä tie-
dä. 

    Tänään 3.5 on Día de la Cruz joten kaupungin kaikki ristit on koristeltu, ja kukitettu. Puo-
len päivän aikaan oli pienimuotoinen kulkue, ja sen jälkeen ja hieman sitä ennenkin ammut-
tiin runsaasti ilotulitteita. Päivällä ammuttavat ilotulitteen on sellaista paukkupommimalli-
sia, joten ääntä savua, ja ruudin käryä oli ilmassa ja katutasossa. 

    Illalla on Realejoksessa suurimuotoinen ilotulitus. Olen lukenut sen olevan suurin vuosit-
tainen ilotulitustapahtuma Euroopassa. Kun tulimme tänne vuonna 2005, niin silloin ilotuli-
tus kesti n. 3 tuntia. 

 
ma. 5.5. Puerto de la Cruz on tällä hetkellä hiljentynyt. Vilkkaan ja tapahtumarikkaan viikonlopun 

jälkeen tuntuu kuin koko kaupungin väestö olisi muuttanut muualle. 
    Talvikausi meni retkeilyn kannalta hiljaisesti, aikalailla odotetulla tavalla. Retkiä oli kulu-

neen talven aikana huomattavasti vähemmän kun edellisenä talvena, mutta minulle ne vä-
hätkin retket toi paljon uutta tietoa ja paljon hienoja tuttavuuksia ja ystäviä. Myös kokemus 
saaren kasveista ja paikoista lisääntyi. 

    Suomalaiset ovat omatoimista porukkaa ja osaavat retkeillä myös itsekseen, ja saaren bus-
siliikenne antaa siihen todella hyvän mahdollisuuden. Ensi talvena olemme kuitenkin täällä 
taas, jos joku sattuisi palveluitamme tarvitsemaan. 

    Nyt tulee sivustopäivitykseen jonkin aikaa hiljaista, sillä me aloitamme huomenna n. 2 
viikko kestävän WC remontin. Olemme vuokranneet tornista huoneen remontin ajaksi. Siel-
lä käymme suihkussa ja nukkumassa, kunnes remontti on valmis. Vakuutusyhtiö teki oman 
remonttinsa 7 tunnissa, mutta meillä siihen menee enemmän aikaa. Kaikki on kuitenkin tar-
koitus saada valmiiksi ennen suomeen lähtöä. 

    Kun palaamme elokuussa, niin silloin keskitymme ainoastaan meille uusien reittien ja 
polkujen tutkimiseen, sekä teemme jonkinlaista suunnitelmaa tulevalle kaudella 2008-2009. 

 
su. 11.5. Äitienpäivä suomessa, joten onnea kaikille suomalaisille äideille. 
 
 WC remontti on hyvällä alulla. Pari päivää irrottelin Timpan kanssa entisiä laattoja seinistä. 

kolme päivää olen tasoitellut seinistä niitä pieniä heittoja joita täällä lähes joka seinässä on. 
Kun uuden laatan leveys on 40 senttimetriä, niin silloin seinien tulee olla tasaisia, jotta laa-
toitus onnistuu suunnitelluilla tavalla. 

    Vanhoja laattoja poistaessa törmäsin ongelmaan joka syntyy kun laatat liimataan kiinni 
toisiinsa, kuten täällä on tapana. Se on helppoa ja nopeaa laatoitusta, mutta lopputulos ei ole 
sitä mihin suomessa olen tottunut, joten minulle sellainen ei kelpaan. Laatat tiivistyy ajan 
kanssa toisiaan vasten niin tiukkaan, että ne saattavat ampua itsensä irti seinästä. Vanhoja 



laattoja oli helppo irrottaa. Riitti kun hieman avusti, niin ne suorastaan kimposivat seinästä 
irti. Huomenna alkaa laatoitus uusilla laatoilla. 

 
pe. 16.5. Olen "majaillut" Wc:ssä lähes viikon. Nyt on seinissä uudet laatat, ja lattia tasoitettu sellai-

seksi että siihen voi laittaa 45cm x 45cm laatan. Vakuutusyhtiön miehet teki lattiaremontin 
valmiiksi 7 tunnissa. Minulla on mennyt 2 päivää jo pelkästään lattian tasoitukseen, ja kui-
vatukseen. Sen näin että he eivät antaneet tasoitteen kuivaa ollenkaan, vaan liimasivat laatat 
heti märän tasoitteen päälle. 

    Tämän kauden viimeinen saunavuoro Xibanassa. Saunojat on vähentynyt minimiin. Nais-
ten vuorolla vain yksi ja miesten vuorolla kaksi saunojaa. 

 
la. 17.5.  Sivuston kävijälaskuri on laitettu 3.8.2005. Nyt 17.5.2008 Vajaan kolmen vuoden aikana 

sivustolla on käyty jo hieman yli 100000 kertaa. Tästä kovasti kiitoksia kaikille sivustolla 
vierailleille. Kävijämäärä kertoo minulle että sivustoni ylläpitoon käyttämäni aika ei ole ol-
lut aivan turhaa. 

  
su. 18.5.  WC remontti on edennyt siihen vaiheeseen että tänään oli vuorossa katon ja seinien maala-

us. Laatoitimme seinän hieman yli 2 metrin korkeuteen, ja maalasimme lopun. Katto on sen 
verran kalteva, että kun yläosan maalaa, niin pientä heittoa ei huomaa, koska aivan katonra-
jassa ei ole laatan reunaa johon kaltevuutta voisi verrata. 

 
ma. 19.5.  Ajankohtaista asiaa: 
    Tänään sain todeta että kevätkokouksen valitseman valvontalautakunnan pyynnöstä tehty 

vieraskirja jonka linkki on mm. minun sivuillani, kiinnosta kovasti Suomi-kerhon varapu-
heenjohtajaa. Sinne oli laitettu osoitetieto jolla pääsee lukemaan suomi-kerhon vieraskir-
jaan. Minna Olli soitti minulle ja uhkailemalla KÄSKI minua poistamaan "linkin". 

    Samaisessa puhelussa selvisi että kerhon vieraskirjan "siivoamisen" viivästyminen johtuu 
siitä että kerhon johtokunnalla ei ole mahdollisuutta siivoamiseen, sillä he ovat hukanneet 
käyttäjätunnukset Freebokin sivuille. 

 Nyt linkki on poistettu. Minulle selvisi kuinka tärkeää on sivuston piilossa pitäminen tai 
poistaminen, sillä sieltä näkee millainen, ja miten valittu (äänestä sinä minua, niin minä ää-
nestän sinua) johtokunta kerhoa tällä hetkellä johtaa. Mutta koska jokaisella on oikeus mie-
lipiteeseensä, ja jäsenillä on oikeus lukea sivustoa, joka on jäsenmaksurahoilla tehty, niin 
kirjoitin osoitteen puhelimen muistiin. Jos joku katsoo olevan jäsenenä oikeutettu siihen si-
vuston lukemiseen, niin minulla on se osoite. 

 
ti. 20.5. Tänään vietimme rantabileitä Playa Jardínin rannassa. Kokoonnuimme rannalle nyyttäri 

periaatteella. Mukana oli myös erilaisia pelejä ja Carlos toi mukanaan kitaran, joten musiik-
kipuolikin oli hoidettu. Vietimme hienon iltapäivän monipuolisen picknikin, juomien ja mu-
siikin kera. 

 
la. 24.5. Nyt on päästy WC remontissa siihen vaiheeseen että vain pari listaa puuttuu. Olemme pääs-

seet oman suihkuun, ja voimme luovuttaa sijaiskämpän avaimen pois. Remonttiin meni ai-
kaa 17 päivää. 

 
 Ajankohtaista asiaa: 
    Aamulla sain sähköpostin liitteenä kiertokirjeen. Kirjeessä suorastaa haukutaan suomiker-

hon jäsenistö ja kirjeen mukaan vain johtokunta tuntee säännöt ja "noudattaa" niitä. Kirjeel-
lä luultavasti pyritään hakemaan hyväksyntää johtokunnan tekemille virheille. Vaikka ni-
meni on kuulemma pyyhitty yli kerhon postituslistalta, mutta jostain kumman syystä kirje 
pölähti sähköpostiini aivan pyytämättäni. Kuten aikanaan faxit Jäätteenmäelle.  

 
ti. 27.5. WC remontin listoitus on valmis. Leroy Merlinistä eikä Redisasta löytynyt sopivia koukkuja 

pyyhkeille. Huomenna on auton huoltopäivä joten sillä aikaa kun autoa huolletaan menem-



me Timpan kanssa Corollalla La Lagunaan ja samalla käymme IKEAssa etsimässä loppuja 
tarvikkeita. 

 
to. 29.5. Remontti on valmis, ja nyt joutaa jo hieman kiertämään kaupungilla katselemassa Puerton 

kesäistä elämää. 
    Jonna kävi tänään parturissa ja Paula pääsi verestämään perhepäivähoitajan aikaista elä-

mää. Kiertelimme  kaupungilla tunnin Oliviaa vaunuissa työnnellen. 
    Yaniran sisko avaa miehensä kanssa huomenna ruokaravintolan, joten kohta on Italialais-

ruokaa tarjolla aivan sataman tuntumassa. Tänä iltana on jonkinlainen avajaistapahtuma, ja 
huomenna sitten paikka on normaalisti auki. 

    Meidän lomamatka suomeen on jo likellä. Maanantaina aamulla aikainen lähtö. Remontti 
vei niin kauan, että suunniteltu retkeily tältä keväältä jäi vähiin. 

    Huomenna on Día de Canaria, joten lähes kaikki paikat on kiinni, ja Puertossa varmaankin 
jonkinlaista juhlan tuntua. 

 
la. 31.5. Tänään vietettiin Puertossa Hospital de la Inmaculdan juhlia. Seinäjulisteen mukaan kysees-

sä oli 100 vuotis juhla. Calle Iriartelle oli rakennettu esiintymislava jossa suoritettiin MES-
SU. Lavalle oli rakennettu alttari, ja useita pappeja oli paikanpäällä. Ehtoollinen suoritettiin 
siten että 3-4 pappia kierteli yleisön joukossa ja jakoivat ehtoollisleivät siellä, eikä alttarilla, 
kuten suomessa on tapana. 

 
 
Kesäkuu 2008 

 
su. 1.6.     Pakkauspäivä. Huomenna lähdemme aamulla Madridin ja Amsterdamin kautta kohti suo-

mea. Meillä ei ole mahdollisuutta jättää web-kameraa toimimaan, sillä meidän pitää saada 
ikkunat kesänajaksi kiinni. Kameran johto on ikkunan ja karmin välissä, joten se on nostet-
tava kokonaan sisäpuolelle. Meillä on kesän ajalle kaksi asuntovahtia, mutta heillä ei ole 
mahdollisuutta valvoa kameran toimintaa 

 
ma 2.6. Lentopäivä. Lentoreitti Madrid - Amsterdam - Helsinki. 
 
 Lähtö Teneriffalta 7:15 ja Helsinkiin saavuimme 23:50 Madridissa n. 6 tunnin vaihto ja 

Amsterdamissa vaihtoaikaa ainoastaan 40 min. 
 
ti. 3.6. Hannan ja Kimmon luona Leppävaarassa. Illalla käytiin mittaamassa laminaatin tarve Han-

nan ja Kimmon uuteen asuntoon, ja haettiin Matilta lomamme ajaksi auto Espoosta. 
 
ke. 4.6. Ajopäivä. Lähtö Espoosta 10 paikkeilla ja saavuin Muhokselle 17:45 
     
to. 5.6. Heti saunaremontin kimppuun, sillä tarkoitus on päästä saunomaan Juhannuksena. Antti oli 

jo aloittanut entisten laattojen poiston, ja seinien hiomisen. Minä jatkoin siitä. 
 
la. 7.6.  n. 30 vuotta sitten asennettu lämmityskaapeli lattiassa toimii edelleen, mutta varaudumme 

siihen että se joskus lakkaa toimimasta, ja asensimme laatoituksen alle varalämmityskaape-
lin joka sitten tarvittaessa vain kytketään käyttöön. Tänään leikkasimme kulmahiomako-
neella lämmityskaapelille lattiaan urat ja laitoimme kaapelin paikalleen, ja päälle levitimme 
lattialämmitys tasoitetta. 

 
ma. 9.6. Oulun reissu. Veimme Antin auton huoltoon, ja samalla kävin tarkastuttamassa tämänhetki-

sen näköni. uusien lasien toimitus kestää pari viikkoa. 
 



 Iltapäivällä suunnittelimme että miten saunan laatoitus toteutetaan, ja piirtelimme linjoja 
niille seinille jotka ovat jo kuivuneet laatoituskuntoon. Kun kyseessä on tiili/betoniseinä niin 
kosteus prosentin tulee olla alle 17% ennen vesieristeen asentamista. 

 
ti. 10.6.  Lattian kaatoja suihkun kohdalla hieman vielä lisättiin. Tasoitetta tuli lisää pari senttiä, joten 

se vaatii kuivumisaika n. 2 vuorokautta. 
     
ke. 11.6.  Tänään päästiin aloittamaan kuivista seinistä. Märkien seinien vesieritys on vielä kuivumas-

sa. 
    
su. 15.6. Remontti on edennyt siihen vaiheeseen, että seinälaatat alkaa olla paikoillaan. Aikataulu on 

hieman muuttunut, koska ilman kosteus tekee sen että tasoitteita ja vesieristettä joutuu kui-
vattamaan normaalia pitempään, ennen seuraavaa työvaihetta. Tämä viivästyttää pesuhuo-
neen valmistumista, ja meidän juhannussaunominen saattaa jäädä tässä saunassa saunomat-
ta. 

     
ti. 17.6.  Seinälaatat on nyt paikoillaan. Lattian vesieristeet on kuivumassa, mutta ilman kosteuden 

ollessa korkea on kuivuminen hidastanut, joten lattian laatoitus saattaa siirtyä päivällä. 
 
 Kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten saunaremontin venyessä meidän lomasuunnitelmamme 

tulee väkisin hieman muutoksia. 
    
ke. 18.6.  Tänään päästään laatoittamaan lattiaa. Parissa nurkkapaikassa on pienet alueet joista ve-

sieriste ei ole vielä kuivunut. Me aloitamme laatoituksen kuivalta alueelta, joten ne pari 
paikkaa ehtii kuivumaan iltapäivään mennessä, ja saamme lattian iltaan mennessä laatoitet-
tua. 

    Laatoituksen kuivuminen vie kuitenkin pari päivää ja saumausta tulee kuivattaa vuorokau-
si, joten meidän aikamme taitaa olla liian lyhyt siihen, että pääsemme saunomaan juhannuk-
sena tässä remontoitavassa saunassa. 

 
to. 19.6.  Laatat seinissä sekä lattiassa. Huomenna saumataan. 
 
 Me vietämme Juhannusta Muhoksella, joten OIKEIN HYVÄÄ JUHANNUSTA KAIKILLE 

TASAPUOLISESTI! 
 
la. 21.6.  Saunomaan päästiin vasta juhannuspäivänä. No hyvää kannatti odottaa. Nyt on sauna kyl-

pykunnossa, vaikka pieni suihkuseinä, ja pesuallas on vielä asentamatta. Ne ei saunomista 
hidasta. 

    Muhoksella saatiin juhannusaattona aamulla paistetta, ja illan aikana pariin kertaan tuli 
vettä, joten välillä jouduttiin sateen suojaa katteleen. 

    Tänään aamulla paisteli taas aurinko. Iltapäivällä satoi vettä todella kovaa ja ukkosen saat-
telemana. Nyt kuitenkin puolipilvistä ja oikein mukavaa juhannussäätä. 

 
su. 22.6. Jokiteatteri esittää Muhoksella Laitasaarentalolla kesäisin teatteriesityksiä. 
    Tänä kesänä oli vuorossa esitys nimeltään Miestä vailla. Me kävimme katsomassa sen 

Juhannuspäivänä. 
 
ke. 25.6.  Muhoksen reissu lähestyy loppuaan. Saunaremontti venähti sen verran, että jouduimme 

muuttamaan lomasuunnitelmia, kuten ennustelimme. 
  
    Vanha kannettava tietokoneeni alkoi oireileen. Kaikki ohjelmat toimiin oikein hitaasti. 

Diagnostiikka näyttää koneen RAM määräksi 96 Megaa. Tähän koneeseen sopiva muisti on 
tänä päivänä sen verran hintavaa että sen hankkiminen vanhaan koneeseen ei ole enää järke-
vää. Huomenna on lähdettävä tietokonekauppaan kattelee uutta konetta. 



 
to. 26.6.  Citymarketin tietokone-osastolta löytyi HP G7000 sarjan kannettava, joka on minun tarpei-

siin riittävä. Illalla Vistan asennus ja vanhasta koneesta oman sivuston tiedostojen siirto vei 
aikaa useita tunteja. Pelkästään recover levyjen tekeminen vei aikaa, koska ensimmäiset 
edulliset DVD levyt joita käytimme ei koneelle kelvannut. Ohjelma ilmoitti reilun tunnin 
yrittämisen jälkeen, että että hanki parempilaatuisia DVD levyjä. Kone on kuitenkin nyt sel-
laisessa kunnossa että sivuston päivitys on jälleen mahdollista. 

 
pe. 27.6. Antin pesuhuoneremontissa katon panelointi jäi tekemättä. 
 
 Viime vuonna olin Antin kaverina tekemässä remonttia saunan puolelle. Silloin minulle ei 

ollut mahdollisuutta kylpeä remontoidussa saunassa, koska aikataulumme ei sallinut pidem-
piaikaista oleskelua Muhoksella. 

    Nyt tuli sitten samalle kerralla testattua koko sauna. Löylypuoli ja uudistettu pesuhuone. 
    Antti tekee loput yksin ja me jatkoimme illalla matkaa. Suuntasimme auton keulan kohti 

Tyrnävää. Veljeni Matin luona vietämme pari päivää.  
 
su. 29.6. Aurinko on paistellut viikonloppuna oikein lämpimästi, joten olemme päässeet Tyrnävällä 

nauttimaan suomen kesästä. 
    Illalla suuntasimme matkaamme Raaheen. Tarkoituksena on viettää pari päivää täällä ja 

jatkaa sitten keskiviikko aamuna kohti Jyväskylää. 
  
 ma. 30.6. Aamulla kävin Jollen kanssa aamulla 8 jälkeen kalasatamista kyselemässä tuoretta lohta. 

Olimme kuitenkin liian aikaisin liikkeellä, sillä kaikki kalastusalukset oli vielä merellä.  
 
 Me käännyimme torikauppiaan puoleen ja pääsimme iltapäivällä savustamaan liki 3 kiloista 

lohta. 
 
 
Heinäkuu 2008 

 
ti. 1.7. Raahessa: 
    Päivä meni täällä Vilpunlaaksossa Laurin muuttokuorman tehdessä. Lauri lähtee opiske-

lemaan Porin urheilulukioon, ja pelaamaan jääkiekkoa Ässien juniorijoukkueeseen. 
 
ke. 2.7. Tänään ajelemme aamusta ensin Jyväskylään. Siellä käymme tervehtimässä Emmiä. (Paulan 

viime talvista työkaveria), ja sitten illemmalla jatkamme matkaa Kotkaan. 
 
 Läksimme aamulla 8 aikaan. Jyväskylässä olimme 12:30 Istuimme Emmin kanssa kahvilla 

puoli tuntia, ja toinen puolituntia meni kaupassa ostoksilla. Jatkoimme matkaa 13:30 ja 
Kotkaan saavuimme 17:15. 

    Sää matkan aikana oli surkea. Vettä tuli lähes koko matkan ajan. Välillä kovasti ja välillä 
taas oikein kovasti. Aurinko näyttäytyi Kouvolan jälkeen, mutta jo illalla Kotkassa saimme 
jälleen vettä. 

 
 to. 3.7. Kotkassa markkinoilla. 
    Tapasimme Kotkan markkinoilla saman myyjän joka oli viime kesänä Karhulan markki-

noilla. Ostimme jälleen paketin josta on meille Puertossa iloa ainakin kolmeksi päiväksi. 
Ostimme kolme purkkia poronkäristystä kotiin vietäväksi. 

 
pe. 4.7. Saaran ja Kalevin luona Karhulassa. Illalla siirryimme Pekan ja Tiinan luokse saunomaan. 
 
 la. 5.7. Aamupäivällä Karhulan torilla, ja sen jälkeen tutustuimme Kotkan ympäristön asuntoaluei-

siin. Tiutiseen ja Suulisniemeen. 



    
 su. 6.7. Tänään siirryimme Helsinkiin Sinikan luokse. Täällä vietämme kaksi päivää, ja tiistaina 

jatkamme matkaa Naantaliin. 
    
 ma. 7.7.  Päivällä kävelimme Ruskeasuolta Oulunkylään tapaamaan Hennaa ja Artoa. Iltapäivällä 

kävimme vielä Helsingissä tapaamassa Jormaa. 
    
 ti. 8.7. Tänään ajelimme Naantaliin. Menomatkalla pysähdyimme Salossa ja kävimme torilla katse-

lemassa Salolaisten torielämää. 
     
 ke. 9.7. Naantali: 
    Henna ja Arto olivat vuokranneet Naantalista meren rannalta pienen mökin. Meidät oli 

pyydetty mukaan saunomaan ja grillailemaan. Vietimme mökissä yhden yön. 
  
to. 10.7. Iltapäivällä ajoimme Vihtiin. 
 
 Olimme saaneet kutsun Tiinalta ja Letulta tulla vierailemaan heidän mökilleen. 
 
 Suosittu Mölkkypeli oli täällä kovassa käytössä. 
     
    
 pe. 11.7.  Iltapäivällä Espooseen Hannan ja Kimmon luona grillailemassa. 
    
 su. 13.7.  Hannan ja Kimmon asuntoon laittamassa laminaattia. 
    
ke. 16.-17.7. Olen päässyt listoitusvaiheeseen, ja tietenkin pientä maalausta on tiedossa.  
    Paulalla siivousta riittää. Entinen asukas oli kissaihminen ja laiska siivoaja. Hanna taas 

allerginen kissoille. 
    
 pe. 18.7. Sää ei ole oikein kunnolla suosinut, mutta ei se ole meitä kovasti häirinnyt, sillä remontinte-

koa on ollut siihen tahtiin että eipä ole kunnolla kerennyt ulkona oleilemaan. Nyt kuitenkin 
remontit alkaa olla sillen tehty, että jokunen pikku juttu on vielä alkavan viikon alussa. 

    Viikon puolivälissä matkamme takaisin pohjoisen suuntaan. Kohteenamme on Kylpyläho-
telli Kivitippu Lappajärvellä.  

     
 ti. 22.7.    Säätiedotus lupasi lämmintä ja aurinkoista. Meillä on "loma" vasta alkamassa, joten pää-

timme huomenna mennä pesemään mattoja Hannalle ja Kimmolle. Leppävaaran suunnassa 
on paikka jossa mattojen pesu ja kuivatus on mahdollista. 

    
ke. 23.7.  Mattopesua ja terassin lattian suojausta Espoossa 
     
 to. 24.7. Perjantaina ajamme Lappajärvelle. Siellä meillä on Hyvinkään oppilaskoulun veturimies-

kurssin kurssitapaaminen. Viime vuonna tapaaminen oli Puerto de la Cruzissa, ja siellä oli 
mukana 18 henkilöä. Tapaamisia on järjestetty tiiviisti vuosittain ja mukana on olleet ne jot-
ka ovat työ- tai muilta kiireiltään pääset. Kurssi 50:n kuljettajat alkaa olla jo kohta kaikki 
eläkkeellä, joten työkiireet on kokoontumisesteenä enää vain muutamilla. 

     
 pe.25.7. Lappajärvellä: 
    Läksimme espoosta aamulla 7:10 ajelemaan Lappajärvelle. Perille saavuimme 13:40. Muu 

porukka saapui pitkin iltapäivää, ja illalla oli paikalla jo 17 kurssitapaamisen osallistujaa 
kuulumisia vaihtelemassa. 

    
    



la. 26.7.  Tänään ohjelmassa teatteriretki, joka tehtiin veneellä. Teatterilippu sisältyi majoituksen hin-
taan, mutta vene matkan järjesti yksityinen yrittäjä. 

    14:15 läksimme teatterimatkalle. Kun porukka oli veneessä, ja narut irti laiturista, niin 
veneen moottori sammui. Laivuri kerkesi jo tilaamaan palokunnalta hinausapua, jotta vene 
saadaan rantaan. Onneksi mukana oli dieselmoottorikokemusta vaikka muille jakaa. Ve-
neessä oli 11 veturinkuljettajaa joilla kaikilla on vuosikymmenen kokemus dieselvetureista 
ja niiden moottoreista. Kun palokunnan hinausvene saapui paikalla, niin moottori oli jo 
käynnissä, ja pääsimme jatkamaan matkaa. 

    Teatteriesitystä seurasimme kunnon helteessä. Lämpötila varmaan 30 paikkeilla. 
27.7. Eura: 
    Lappajärveltä läksimme 11:30 Ajoimme ensin Tuuriin tutustumaan Keskisen kyläkaup-

paan. Sieltä suuntasimme Porin kautta Eurajoelle, ja edelleen Turajärvelle. Turajärvelle saa-
vuimme illalla 17:30 

 
 Kivijärvellä: 
    Puertossa tutustuneet Marjattaan ja Seppoon. Meidän piti nousta viime talvena kävellen 

Teidelle, mutta sää teki tepposen ja esti kiipeämisen, kuten kaikki muutkin kevään Teidelle 
kiipeämiset. 

 Heillä on "Mummon mökki" Kivijärvellä. Eurasta on sinne matkaa n. puolisen tuntia, joten 
ajoimme iltapäivällä sinne vaihtamaan kuulumisia. 

 
ke. 30.7. Turajärvi näyttää parhaimman puolensa illalla auringon laskun aikaan. 
 
 
Elokuu 2008 

 
pe. 1.8. Turajärveltä on Poriin matkaa ajallisesti n. 40 minuuttia, joten päätimme lähteä tutustumaan 

kovasti mainostettuun Yyterin alueeseen ja sen lähiympäristön alueisiin. Oppaaksemme 
saimme "Ookke Karan" Marjatta vaimonsa kera. 

    Päivän aikana tutustuimme Yyterin hienoon hiekkarantaa, ja alueeseen. Kävimme myös 
tutustumassa Reposaaren Loma-asuntomessu alueeseen, sekä tietenkin Mäntyluodon aluee-
seen. Turajärven osuus lomastamme on puolivälissä. Olemme saaneet viettää sen todella 
hienon sään vallitessa. Tänään on 9:s perättäinen aurinkoinen päivä. 

    
 su.3.8. Teatterissa. Kävimme katsomassa Lapissa kesäteatteriesityksen. Esityksen nimi oli Ministe-

rin iltalypsy. Seurasimme esitystä pienessä vesisateessa, mutta sade ei tunnelmaa latistanut. 
     
 ma.4.8. Tänään sää oli pilvinen ja pientä sadetta, joten otimme varaamamme lehdet esiin ja vietim-

me lukupäivän. Tietokone-, ja digikuvalehdet tuli luetuksi päivän aikana aikalailla tarkkaan. 
     
 ke. 6.8. Hanna ja Kimmo saapuivat Turajärvelle saunomaan ja lomailemaan pariksi päiväksi. Ilta-

päivällä kävimme tutustumassa Yyterin hienoihin hiekkarantoihin. 
    Illalla pelailimme perinteisiä mökkipelejä.  "Rommikuppi" (Rummkub) ja Upwords pelit 

oli kovassa käytössä, ja pelit tiukkoja. 
     
 pe. 8.8. Eilen illalla alkanut sade on jatkunut koko yön, ja jatkuu edelleen. Lämpötila laski viime 

yönä 12-13 astetta. 
 
 Hanna ja Kimmo lähtivät aamupäivällä ajelemaan kotiinsa katselemaan Pekingin olympia-

laisten avajaisia. 
  
 Sää on muuttunut siihen suuntaan, että viikonlopulle on luvattu lähes jatkuvaa sadetta. Me 

aikaistamme päivällä Espooseen meno, joten ehdimme hoitamaan vielä avoinna olevia asi-
oita. 



     
 la. 9.8. Siirryimme Espooseen. Hannan ja Kimmo asunnossa olohuoneen seinästä oli vielä maala-

matta, koska värin suunnittelu vei aikaa. Tänään oli seinän viimeistelyn vuoro. 
    
 ma. 11.8. Teimme viimeiset ovisäädöt. Lattian pinta nousi laminaatilla 8mm joten ovien alareunasta 

jouduimme höyläämään saman verran. 
    Suomen matkan viimeinen päivä menossa, joten on vuorossa laukkujen pakkaaminen.  
      
 ti. 12.8. Lento Teneriffalle lähtee 6:15 ja perillä aikataulun mukaan pitäisi olla 18:10 Me tilasimme 

lennot keväällä. Lentoaikataulut oli hieman muuttuneet kesän aikana, joten pääsimme läh-
temään Madridista lähes 2 tuntia aikaisemmin. Teneriffalle saavuimme jo 16:30 

     
 ke.13.8. Uima-altaan uusi remontti on lomamatkamme aikana saatu päätökseen. Allas on saanut uu-

den sinisen pinnoitteen ja reunat on muuttunut harmaasta kiviopinnasta valkoiseksi. Nyt lai-
tettu pinnoite on saamieni tietojen mukaan samanlainen joka on Loro Parkin altaissa, ja sillä 
on kuulemma olemassa useamman vuoden takuu. 

 
 Kävin tekemässä pienen kierroksen kaupungilla jotta näkisin onko mikään muuttunut. mat-

kamme aikana. Silmiin pistävin oli Regulon uusi väri. Katutöitä ollaan tekemässä useassa 
paikassa, mutta ne varmaan valmistuu lokakuun alkuun mennessä.  

     
pe. 15.8. Aamulla saimme lukea ilmoitustaululta, että Belairin uima-allas on taas käytössä. Sen re-

montti tehtiin meidän suomen matkan aikana. Ennen matkaamme remontti oli vielä alkuvai-
heessa. Siitä puhuttiin ja asukkailta maksuosuuksia kerättiin.  

    Päivällä käväisimme Bollullossa tutkailemassa mikä on "polkutilanne". Suurin osa mat-
kasta kuljetaan pitkin öljysoratietä, joten polusta ei voi kovasti voi puhua, ennen kun vasta 
Bollullon jälkeen. 

     
 ma. 18.8. San Pedron tuttu reitti oli tämän päivän ohjelmassa. Lämmintä oli riittävästi, joten varjoisat 

ja tuuliset paikat oli suosittuja muidenkin retkeilijöiden kohdalla. Korpelan kirjassa mainitut 
vesivarastoluolat jäi tutkimatta, koska emme huomanneet ottaa taskulamppua mukaan. Se 
korjataan seuraavalla San Pedron retkellä. 

 
 Maritim hotellin kohdalla on laajat tietyöt menossa. Työ on tällä hetkellä sellaisessa vai-

heessa, että valmistumista saadaan odotella vielä pitkään. 
    
 ti. 19.8.   Aamupäivällä lenkillä yläkaupungissa. Kuljimme menomatkalla porraskujaa, mutta pa-

lasimme takaisin toista kautta, sillä tungos oli siellä päiväsaikaan melkoinen. Illalla kävin 
vielä uudelleen hiljaiseen aikaan kiipeämässä portaat ylös ja alas. Aamupäivällä porraskuja 
oli kun markkinakatu. Ihmisiä oli runsaasti liikkeellä, ja kujan muutamat baarit ja myymälät 
pysäyttelee lomalaisia, joten liikkuminen oli paikkapaikoin lähes mahdotonta. 

     
 ke. 20.8.  Kävimme Paulan kanssa etsimässä Geocaching kätkön GC10TNX. Kätkö sijaitsee El Mo-

nasterion takana sijaitsevalla kukkulalla. Kätkö haetutti itseään, sillä se oli minun ensim-
mäinen löytämäni rasiakätkö, enkä ollut aikaisemmin nähnyt millaisia rasiakätköt on. Olen 
käynyt kätköllä GCHXPA, mutta siellä oli vain kolmen kirjaimen yhdistelmä joka piti käy-
dä katsomassa, ja ilmoitta se sitten kätkön tekijälle. En ole vielä tehnyt ilmoituksia löydöis-
täni, mutta nekin pitää opetella. Ilmoitukset tehdään www.geocaching.com sivustoon. Sieltä 
löytyy tietoa harrastuksesta, ja mm. Teneriffan kartta ja siihen on merkittynä 105 kätköä, jo-
ten harrastus ei aivan heti saarella lopu. 

     
 to. 21.8. Kävin tutkimassa tunnelin joka on alhaalla hieman ennen San Pedroa. Tunneli jäi maanan-

taina käymättä, koska taskulamppu ei tullut mukaan. Tunneli on vain n. 100 metrin mittai-



nen mutta kun se tekee mutkan niin valo ei pääse kunnolla tunneliin, joten taskulamppu on 
hyvä olla matkassa. 

     
 pe. 23.8. Kaksi aikaisempaa retkeä Urkupillivuorelle on latistunut vahvaan pilvipeitteeseen. Nyt sää 

kuitenkin suosi puoliksi, sillä näimme maisemia Aquamansaan saakka, sillä pilvipeite oli 
Aquamansan alapuolella.  

    
 ma. 25.8.  Bollullo. Minun GPS laitteen mukaan matka oli yhteen suuntaan 3,9 km. Käytetty aika 

edestakaiseen matkaan 1t 50 min.  
 
 ti. 26.8. Kävimme Manun ja Yaniran kanssa kiertämässä Chamorcan polun jotta näemme millaisessa 

kunnossa ne on kesän jälkeen. Ja hyvässä kunnossa näytti olevan. Polun alkupäässä oli kyltti 
jossa oli EU tunnus ja summa joka on annettu polkujen kunnostamiseen. Uusia EU direktii-
vin mukaisia opastekylttejä on myös tulossa. Monessa paikassa tolpat ja maalimerkit oli jo 
paikoillaan, mutta viitat vielä puuttui. Se metsäosuus jota me käytämme Chamorcassa ret-
keillessämme, ei luultavasti tule kuulumaan merkittyyn polkuun, koska sille polulle oli maa-
lattu merkit jotka kertoo keltaisen reitin väärästä suunnasta.  

     
 to. 28.8. Vuorossa Teno Alton kierros. Tällä reitillä kiersimme hieman ylimääräistä, sillä kävimme 

etsimässä 3 Geokätköä. Ensimmäinen kätkö oli osuudella El Palmar - Teno Alto. Teno Al-
tossa kiertelimme hieman nummimaisemissa, ennen kuin jatkoimme kohti seuraavaa kätköä. 
La Tabaiban parkkipaikalla ylitimme tien ja jatkoimme polkua ylös. Seuraava kätkö oli 
muutaman minuutin matkan päässä parkkipaikalta. Tästä Paula kääntyi alas, ja minä jatkoin 
yksin kolmannelle kätkölle, joka oli n. 800 metriä edempänä, ja aika lailla ylempänä.  

    Löydön jälkeen palasin parkkipaikalle jossa Paula oli minua odottelemassa. Siitä laskeu-
duimme polkuja pitkin El Palmariin. Polun varrella ihailimme suuria viiniviljelyksiä. Rypä-
leet alkoi olemaan kypsiä pois poimittavaksi. 

    Me käytimme reittiin aikaa n. 6 tuntia ja kuljimme 16 kilometriä.  
     
 la. 30.8.  Iltapäiväksi oli muuta tekemistä, niin tänään tyydyimme Bollullon edestakaiseen lenkkiin, 

johon kului 1 tunti 45 min. 
 
 
Syyskuu 2008 

 
ma. 1.9. Tänään valitsimme kävelylenkiksemme Taoron puiston. Siellä kiertelimme pari kierrosta ja 

sitten jatkoimme Playa Jardinille, ja kalasataman kautta Martianezin kaupalle, ja sitten por-
raskujaa ylös ja Pez Azulin kautta Belairiin. Saimme askelmittariin 13007 askelta.  

    
 ti. 2.9. San Pedro on paikka jossa on aina yhtä kiva käydä. Tänään otimme mukaan kunnollisen 

taskulampun jotta pääsemme hieman kurkkaamaan niitä vesitunneleita, siellä S Fernandon 
tykkibunkkerin alla. Tunneli alkupää on bunkkerin alla itäpuolella, ja toinen vastaavasti län-
sipuolella. Tunneli on n. 100 metrin mittainen, ja lähes suora. Tekee yhden loivan mutkan 
meren suuntaan. Kun menee tunneliin bunkkerin itäpuolelta, niin puolivälissä tunnelia erka-
nee kaksi haaraa vasemmalle johonkin maan uumeniin. 

    Monta paikkaa on vielä käytävänä ennen lokakuun alkua, mutta on myös paikkoja joissa 
haluamme käydä useamman kerran.  

    Seuraava on luultavasti jälleen Urkupillireitti, ja sinne vetää vielä selvittämätön Multi-
stage cache (monitoimikätkö) Los Organos. Tänään n. 4 tuntia ja 20030 askelta. 

    
 to. 4.9.. Kävimme etsimässä Los Organos reitin monitoimikätköä. Koordinaattien ratkaisupaikan 

löysimme mutta lopullinen kätkö jäi tällä reissulla löytymättä. Minun GPS näyttää Deg,min 
koordinaatit kahden desimaalin tarkkuudella joten lopullisen kätkön löytyminen jäi toiseen 
kertaan. Mielestämme ratkaisimme kätköpaikan oikein, mutta on mahdollista että olimme 



väärässä. Sää oli todella hieno ja me nautimme retkestä vaikkei kätkö tällä reissulla löyty-
nyt. 

    
 ti. 9.9. Viikonloppu on huilattu, sillä on ollut liian kuumia päiviä kiipeillä vuorilla. Huomenna on 

kuitenkin jälleen tarkoitus lähteä tutkimaan missä kunnossa Guajaran / Paisaje Lunarin polut 
on. Yhdistetyn reitin varrella on 3 kätköä, ja tarkoituksena on löytää niistä mahdollisimman 
moni. Reitille tulee pituutta n. 15 km, ja kätköt joita yritämme löytää on GC15VQR, 
GCD99B ja lopuksi GCRKVM. 

       
 to. 11.9.  Kävin Manun kanssa tutkimassa Guajaran ja Paisaje lunarin polut. Läksimme Paradorin 

parkkipaikalta aamulla 8:20 ja palasimme samaan paikkaan 16:10 
    Kierroksen aikana yritimme löytää reitin lähettyvillä olevat kätköt. Kolmesta mahdollises-

ta kätköstä löysimme kaksi. Ensimmäinen monikätkön GC15VQF (n. 2700M) jäi löytymät-
tä. Siirryimme seuraavaan eli peruskätköön GCD99Bjo ka sijaitsi samalla alueella. Sen me 
löysimme. Sitten jatkoimme matka alas Paisaje Lunariin (1900M) Sieltä löysimme kätkön 
GCRKVM. Löytöjen jälkee kävimme vielä katselemassa ja kuvailemassa Paiseje Lunarin 
valkeita kivipatsaita. Paluu matkalla lähdimme n. klo. 14 paikkeilla. 

       
 la. 13.9. Still kameran toiminta ei ole mahdollista kuten viime vuonna, sillä kannettavani hajosi suo-

messa ja jouduin ostamaan uuden. Nyt olen sitten Vistan kanssa vaikeuksissa kameran aju-
riongelman kanssa. Luovuin siitä kuvasta ja hankin digitaalisen lämpömittarin, josta on 
mahdollista nähdä lämpötila joka on Belairin sisäpihalla. Tänä lämpötilanäyttö on tulevan 
talven still-kuva. Anturi on ulkona, mutta mittarin paikka asunnossani on vielä hakusessa, 
jotta saan siihen sopivasti valoa näkyvyyden varmistamiseksi myös illalla. 

     
ma. 15.9. Jälleen San Pedrossa. Tarkoitus oli ottaa sellainen hieman normaalia pidempi aamulenkki, 

koska keskiviikkona on edessä  rankempi Los Silos - Erjos - Los Silos. Sillä reitillä on nou-
sua ja laskua n. 900M. Tarkoituksemme on samalla piilotta kätkö noihin Los Siloksen  ete-
läpuolisiin maisemiin. 

    Still-kameran kanssa on hieman toimintahäiriöitä, sillä kameran mukana tullut Philipsin 
oma ohjelma on surkea, ja minulla on ollut hieman vaikeuksia löytää ilmaisohjelmaa joka 
huolehtii kuvan FTP lähettämisestä sivulle automaattisesti. Tarkoitus on saada kuvan lähe-
tys kunnolla toimimaan ja sitten värkätä mittarille pieni ledivalo joka valaisee näyttöä myös 
hämärän aikaan. 

         
ke. 17.9. Läksimme aamulla 7 aikaan Piilottamaan kätköä Los Siloksen etelänpuoleisiin metsiin. Tar-

koitus oli päästä Los Siloksesta liikkeelle nousuosuudelle ennen kun aurinko alkaa liikaa 
paistamaan, sillä nousuosuutta on n. 900M. Los Siloksesta aloitimme retken Barranco de 
Bucarónn suuntaa ylös vuorelle. Nousun aikana ohitimme pari hylättyä kylää, ja välillä kul-
jimme oikein mukavissa metsämaisemissa. Ylhäällä alkoi soratieosuus, joka ei ollut kovasti 
meidän mieleen, sillä se oli sateettoman aikajakson jäljiltä kuiva ja erittäin pölyinen. Sitä oli 
kokonaismatkasta liki 1/3.  

    Erjoksesta alkoi taas mukavampi osuus kun päästiin jälleen oikealle polulle. Aloimme 
laskeutumaan  Barranco de Cuevas Negrasia pitki kohti Los Silosta. Heti alkumatkasta ohi-
timme pari- kolme taloa. Yhdessä oli oven vieressä lappu. Te o cafe. Kai siinä oli jonkin 
sortin kahvila. Mietimme kahvilaa hetken, mutta sitten jatkoimme matkaa. Laskuosuus jat-
kui jyrkkänä ja matka eteni reipasta, mutta varovaista vauhtia. Alas päin laskeutuessa ei ete-
neminen kuitenkaan ole sen helpompaa kun ylämäessäkään, joten laskeutuessa piti olla erit-
täin tarkkana. 

    Reitti oli kokonaisuudessaan ja maisemiltaan hieno, mutta vaatii näin päin kierrettynä las-
kuosuudella vahvat polvet ja nilkat. Soratie osuus hieman latisti tunnelmaa muuten hienosta 
retkestä. Käytimme matkaan aikaa n. 5,5 tuntia. Kätkö sai hyvän piilopaikan Tämän reitin 
maisemista. 



    Live kamera on aloittanut pienen juonittelun. Kuva muuttuilee itsekseen vaikka minkä 
väriseksi. USB portin vaihtaminen auttaa jonkin aikaa, mutta sitten se parin päivänpäästä 
juonii jälleen. No onhan se tuossa ulkona jo kohta pari vuotta ollut että ei kai sekään ikuinen 
ole. 

 
 pe. 19.9. Kävimme etsimässä kätköä Punta Hidalgon reitiltä. Kätkö on paikassa jossa GPS signaalin 

saatavuus on lähes olematon, mutta kuvavinkki Geocaching sivustolla on hyvä apu paikan-
tamisessa. Suuri osa matkasta kuljetaan vesikanavaa pitkin. Maisemat reitillä on tosi upeat, 
mutta henkilöt joille korkeat paikat tuottaa hankaluuksia en tätä reittiä suosittele. 

    
 su. 21.9. Tänään oli vuorossa kaksi uutta kätköpaikkaa. Ajoimme autolla etelän puolella ja Aronan 

kylän takana oloevaan pikkukylään, nimeltä Vento. Siellä kohteemme oli Gonde vuoren lä-
hes tasainen huippu. Kaksi kätkö samalle reitille on hyvä saavutus. Ensimmäinen oli ns. lu-
mekätkö, eli käynti huipulla pitää todistaa valokuvalla, jossa kävijä kuvataan ennalta määrä-
tyssä paikassa. Toinen oli peruskätkö, joka oli muovinen rasia muistikirjoineen. Tässä kät-
kössä oli vaikeuksia koska siitä puuttui kynä, eikä meille ollut sellaista mukana. Jätimme 
siihen käyntikortin todisteeksi käynnistämme. 

    
 ti. 23.9. Eilinen ilta meni jotta löysin livekuvaa vaivanneen vian. Kun on harrastelija sivujen teossa, 

niin pienen virheenkoodin löytyminen sivulta on työlästä. Jostain oli lipsahtanut pieni pätkä 
virheellistä koodi sivun rakenteeseen ja se esti kuvan näkymisen ainakin Firefox selaimella. 
Nyt kuitenkin omissa testeissäni kuva näkyy myös Firefoxilla. 

    
 ke. 24.9. Viikonlopuksi 27-29.9. on tulossa "Puerto de la Cruz en Flor".  Avenida Colón on tapahtu-

man jonkinlainen pääpaikka. Sinne pystytetään parhaillaan erilaisia telttoja avajaisia ja ta-
pahtumaa varten. Myös kaupungin kaikki puutarhat ja puistot on esitteessä merkittyinä tu-
tustumista varten. Avajaiset 27.9. Klo. 11:00 Colónilla jossa samalla myös vanhojen autojen 
näyttely. 

    Kalasataman katuremontti on menossa, ja liikenne on katkaistu kokonaan sataman kohdal-
ta. Työtä on sellaisessa vaiheessa, että valmistumista saadaan odottaa vielä monia viikkoja. 

    Sataman kalakauppiaalla on tänään todella runsaasti kalaa myynnissä. Lajivalikoima näyt-
ti olevan runsaampi, kun aikoihin. Myös kaksi haita oli kaupan. Hait oli tiskillä koukku suu-
pielessä. Siimat oli katkaistu ja koukut jätetty. Ensimmäisen kerran minun aikanani näin että 
sataman myyntitiskillä kalat oli "kylmäsäilötty". Altaisiin oli kaadettu jäähilettä ja kalat oli 
siinä jäiden kanssa tarjolla. 

     
 to. 25.9. Kätköjen etsimisessä olen vielä alkumetreillä. Sain neuvon että kannattaa tutkia Geocaching 

sivuilta kaikki mahdolliset vinkin ja ohjeet etukäteen huolella. huonon ennakkotutkimisen 
sain kokea omalla kohdallani kätkön kanssa joka sijaitsee San Pedron reitin varrella olevas-
sa vanhan vesilaitoksen raunioissa, ja on nimeltään El Cordo. En tutkinut perustietoja perus-
teellisesti ja siksi piti käväistä aamulla uudelleen kätköllä etsimässä vaadittuja tietoja. Nyt 
on sitten sekin kätkö kuitattu. Löytynyt on 10 kätköä saaren 105, joten etsimistä vielä riittää. 
Nyt tiedän että mikä erottaa aloittelevan kätköjen etsijän kokeneesta. Virheistä oppii ja kun 
tekee paljon virheitä, niin kohta on "asiantuntija". 

   
ma. 29.9. Viikonlopun Puerto de la Cruz en Flor oli ja meni. Monet Teneriffan puutarhat esittelivät 

tuotantoaan, ei kasveja joita kasvattavat ja myyvät. Näin monia sellaisia kasveja joita en ole 
aiemmin nähnyt. Nytkin vain näin, mutta en saanut kasvin nimeä tietooni. Ehkä uusin vii-
konloppuna näyttelystä ostettu kasvikirjani tuo uutta tietoa noista viikonlopun kasveista. 
Valle Marin salissa pidettiin useita luentoja, jotka liittyivät näyttelyn teemaan. 

    
 ti. 30.9. Illalla saimme tiedon että Matazan valkosipulikanipaikka olisi sulkenut ovensa. Olimme 

tietoisia että tuo uutinen tulisi lähivuosien aikana.  



    Meillä olisi ollut ensi talvelle vielä muutama varaus siihen paikkaan, mutta omistajien ikä 
(yli 90v) on niin korkea, että päätös ruokapaikan lopettamisesta on nyt tehty. Vastaavaa 
paikkaa, joka tunnelmallaan ja ruoallaan tulisi korvaamaan Casa el Piojon ei tasan tarkkaan 
tulee ikinä löytymään. Me kävimme siellä kevään aikana useaan kertaa, ja niitä käyntejä me 
tulemme muistelemaan pitkään. 

 
 
Lokakuu 2008 

 
3.10.    Syyskausi Puertossa alkaa pikkuhiljaa käynnistymään. Joka paikassa valmistaudutaan 

lomailijoiden tuloon. Paljon on kaupungilla katutöitä joiden valmistuminen on jossain myö-
häisemmässä vaiheessa. 

    Myös Jorman baari on valmistautunut tulevaan. Siellä on laitettu paikkoja kuntoon monta 
päivää. Varastoja on täydennetty, joten kaikki on valmista. Avajaisia viettämään tänään klo. 
18:00 alkaen. 

     
7.10. 2006 tarjouduin päivittämään Suomi-kerhon kotisivuja. Tein useita päiviä ja tunteja töitä 

että sai aikaiseksi uudet sivut. Päivitys lopahti kuitenkin alkuunsa, koska mitään päivitettä-
vää ei koskaan tullut. Silloin kaikki oli niin salaista. 

    Nyt olen uudelleen siinä samassa tilanteessa, sillä erolla että nyt minua on siihen pyydetty. 
Olen tehnyt ennakkoon tuntikausia töitä uuden sivuston eteen. Sivuston sisältö periaatteel-
taan sama, mutta vanha tieto on poistettu, sekä E Kurjen sivulta suoraan kopioitu teksti (tie-
toa Teneriffasta) sai lähteä. 

    Nyt sivusto olisi tämän hetken tilanteen tasalla, ja julkaisukunnossa. On vain olemassa 
yksi este, ja se on ftp palvelimen salasana, jolla päivityksen pääsee tekemään.  

     
9.10. Aika kuluu kerhon aikaisempia sotkuja siivotessa. Entisen vpj:n juonittelut jatkuivat edel-

leen. Sai toisen salasanan, mutta sekään ei aukaise palvelimen ovia. Salasana annettiin tar-
koituksella niin epäselvästi, ja vain kerran, että siitä ei saanut kunnolla ylös. 

    Myös kerhon kaksi muuta konetta on tyhjennetty tai lukittu salasanoilla. 
 
13.10. Eilen rekisteröin kerhon uudeksi kotisivuosoitteeksi www.tenerifensuomi-kerho.net  Aika 

jonka sivun rekisteröinti vie on 3-5 päivää, joten eiköhän päästä sivuja tällä viikolla jo päi-
vittämään. Sivusto otettiin eri palvelimelle, joten freebokin palvelimella oleva sivusto ja sen 
salasanat jää nyt vpj:n omaksi hiekkalaatikoksi 

    Kätköjenetsintä päivä. Kävimme tutkimassa Mascan alueen kätköt. Mascan kylässä oleva 
kätkö jäi ajanpuutteen vuoksi löytymättä, mutta kaksi muuta löytyi. Toinen oli monikätkö 
jonka koordinaatit tuli matkan varrelta. 

    Mascan reitti oli numeroitu koko matkan. Numerointi alkaa Mascasta ja päättyy rantaan. 
Numerot on vihreitä ja niitä on n. 100M välein Masca on 0 ja ranta on 55, joten niiden mu-
kaan matkaa kertyy 5,5 km/sivu. Edestakainen matka jonka teimme tänään on sen mukaan 
11 km. Ainut puute merkinnässä on se että polun alkupäässä ei kerrota kuinka monta nume-
roa on rantaan. 

     
16.10. Yritin vaihtaa D-Link DIR-615 n-sarjan routerin entisen MSI:n tilalle. Live-kameran kuva 

ei kuitenkaan alkanut toimimaan vaikka yritin avata tarvittavia portteja. Luin englannin kie-
listä ohjetta, ja siinä olevia vinkkejä, mutta ei auttanut. 

    Kerhon kotisivujen muokkaus on jatkunut taas tuntikausia, ja alkaa olla julkaisua vaille 
valmis. Palvelimelta on ilmoitettu että osoite olisi käytettävissä 17 pv:n aamuun mennessä. 

    Siirtelin palvelimelle jo osan sivuston tiedostoista ja kuvista, sillä mielellä että ne aamulla 
jo toimisi, ja olisi jotain valmiina. 

     



17.10. Kerhon kotisivun kanssa kaikki meni kuten minulle oli luvattu, mutta kyse olikin suomalai-
sesta firmasta. Suomikerhon sivusto aukesi tänä aamuna ja olen pitkin päivää korjaillut ja 
muokkaillut sivuja, sitä mukaa kun uutta asiaa on tullut. 

    Tänään oli kerhon ensimmäinen saunavuoro. Kylpijöitä ei ollut montaa, sillä tieto ensim-
mäisestä saunomispäivästä ei ollut tavoittanut vielä kaikkia. Suihkuremontti josta kerhon 
edustajat keväällä hotellin johtajan kanssa sopivat oli tehty siististi. Nyt on 4 uusittua suih-
kua. Kaasukäyttöinen lämminvesivaraaja on poistettu ja vesi tulee hotellin verkostosta, joten 
nyt lämmintä vettä riittää. 

      
22.10. Kotisivustoni palvelin on lähettänyt liki 20 ilmoitusta liikenne kapasiteetin ylärajan lähes-

tymisestä. Fun palvelu liikennekapasiteetin yläraja on 15Gt/kk. Nyt siitä on käytetty 85%. 
Automaatti aloitti varoittamaan lähestyvästä ylärajasta kun 80% on ylitetty. Olen tänään ti-
lannut palvelunvaihdon Fun palvelusta Small Business palveluun, jolloin yläraja kasvaa 
40Gt/kk joten kapasiteetti ei aivan heti lopu. Tänään varmistui meidän suunnitelmamme to-
teutuminen. Meille on varattu 28.11.-29.11. väliselle yölle neljän hengen majoitus Refugio 
Altavistaan. Me nousemme sinne 28. pv. illalla. 29. pv. aamuvarhain aloitamme otsalamp-
pujen valaisemaa polkua pitkin nousemisen Teiden huipulle. Tarkoituksemme on istua hui-
pulla ja ihailla siellä auringon nousua. 

    Ylähissiasemalla on oltava aamulla kello yhdeksään mennessä, sillä silloin alkaa huipulle 
nousemaan Santa Cruzista luvan hakeneet kiipeilijät. Kun majoittuu Altavistaan niin lupaa 
huipulle ei tarvitse erikseen hakea vaan se sisältyy majoituksen hintaan. Nyt vain toivotaan 
pilvetöntä ja selkeää säätä, jotta nähdään myös illalla auringon laskun aikaan hienoja mai-
semia.     

 
26.10. Onnistuin saamaan uuden routterini (D-Link DIR-615) toimimaan. Ostin sen elokuussa 

suomesta koska oletin että silloin saan suomenkielisen ohjeen. Ei tullut suomen kielistä oh-
jetta, joten olisi ollut sama ostaa se täältä. Olisi ollut varmaan halvempikin.  

    Minun tietämys tietokoneverkoista on olematon ja kantapään kautta opittu, joten toivoin 
että mukana olisi ollut CD, jossa ohjeet usealla kielellä. Myös suomenkielellä. Monissa hy-
vän tuen omaavissa laitteissa näin on, mutta tämä d-linkin laite ei näköjään kuulunut siihen 
ryhmään. 

    Kolmannella kerralla se sitten alkoi pelittään. Resetoin laitteen ja tein kaikki asetukset 
uudelleen. Omasta mielestäni tein samalla tavalla myös edellisellä kerralla, mutta laite ei sil-
loin hyväksynyt asetuksiani. Web-kamera vaatii jonkun portin (8080) avaamisen, ja se mi-
nun asetuksissani se ei aikaisemmilla kerroilla suostunut avautumaan. 

    Laitoin kyselyn portin avaamisesta myös d-linkille, mutta sehän oli tietenkin turhaa. Mi-
tään vastausta ei koskaan tullut, joten se siitä tuesta. 

    Routerin vaihtaminen tuli ajankohtaiseksi koska suunnittelemme langattoman verkon ra-
kentamista Jorma's baariin ja tähän entiseen w-lan laitteeseen salasanan vaihto on erittäin 
helppo, joten se on oikein sopiva laite baarin käyttöön.  

 
27.10. Calle Hermanos Fernández kadun (bussiaseman yläpuolinen katu) viereiselle jalkakäytäväl-

le on pystytetty liki kymmenen bussipysäkkikatosta. Tilanne vaikuttaa siltä että pitkälle ka-
dulle varataan monelle bussille pysäköintitilaa. 

    Bussiaseman remontista tai siirtämisestä muualle on kuulunut monenlaisia huhuja. Nyt 
tehtävät pysäkkityöt antaa viitteitä siitä, että bussiasemaa koskeva suunnitelma olisi saatu 
jonkinlaiseen päätökseen. 

    Minun arvaukseni on että parhaillaan tehtävät työt on alkuvalmistelua tulevalle bussiase-
man remontille. 

 
 
Marraskuu 2008 

 



2.11. Tänään pelasimme Tasca Neossa biljardin kuukausi-turnauksen. Osallistujia tuli paikalle 10 
Kun pelasimme kolmesta häviöstä pihalle systeemillä, niin koko turnaukseen vierähti aikaa 
liki 4 tuntia. Pistelaskua oli muutettu edellisestä vuodesta siten että nyt lasketaan pisteitä 
koko talven ajan, ja kauden mestari julistetaan sitten keväällä. 

    
8.11. Hieman pilvisessä säässä on viikko vierähtänyt. Minua se ei ole haitannut, sillä olen istus-

kellut useita tunteja päivästä tietokoneen ääressä tekemässä Suomi-kerholle uutta päivittäin 
tarvittavaa materiaalia, sillä entinen vpj. tuhosi lähtiessään tietokoneilta kaiken mahdollisen. 
Vain jäsenrekisteri on jätetty jäljelle. 

    Kerhon toiminta on tullut minulle tämän syksyn aikana paljon tutummaksi kun aikaisem-
pina vuosina. Retkitoiminta on ollut vähäisempää kun edellisenä syksynä, joten minulla tu-
lee olemaan enemmän vapaa-aikaa tulevana talvena. Tästä johtuen olen lupautunut mukaan 
kerhon toimintaan ja asettunut ehdolle johtokunnan vaaliin, joka pidetään 19.11.2008 

 
9.11. Tänään vein porukkaa uuteen vesipuistoon Americasin puolelle. Minulle jäi aikaa n. 6 tun-

tia, joten sen ajan etsin kätköjä jotka on piilotettu Los Christianos:in alueelle. Oli syöttänyt 
kätkötiedot valmiiksi GPS laitteeseen, joten kun sain perheen vesipuistoon niin vein auton 
rantaan parkkipaikalle, ja läksin etsintä kierrokselle. 

    Tämän päivän kätkökierrokselle tuli pituutta 18,5 km Löysin kaikki 4 jotka sijaitsevat Los 
Christianosin ympäristössä. Nyt olen löytänyt 17 Tenerifen 109 kätköstä. 

    Aika ei riittänyt laajempaa kierrokseen joten tämän päivän ajankohtaiset kuvat Los Chris-
tianosin alueelta. 

 
10.11. Cache luku 18/109. Tänään löysin aikaisemmin Calderassa löytymättä jääneen monikätkön. 

Edellisellä kerralla kävelin melkein yli mutta se vain jäi silloin huomaamatta. 
    Tämän päivänen retki tehtiin 1200 - 1550 metrin vyöhykkeellä. Ilmasto sillä alueella on 

viileämpää kun alempana, joten meidän kannalta todella hienossa säässä.  
    Ruuhkaa polulla ei ollut, sillä näimme hyvinkin suositulla reitillä n. 10 muuta retkeilijää.  
  
14.11. Loggasin viikolla useita uusia kätköjä. Nyt 25/109. Maaperäkätköt tuntuu olevan hankalia, 

koska niissä pitää kaikella mahdollisella jutuilla todistaa paikalla käynti. Ei riittävän että lä-
hettää pari valokuvaa paikalta, vaan vielä pitäisi piirrellä ja selitellä jotain maisemahavain-
toja ympäristöstä. Minulle riittää tällä hetkellä, että olen paikalla ollut ja omalle GPS lait-
teelle löydön kirjannut. 

    Luonnon heräämisestä sain eilen pieniä merkkejä. Chamorcassa pari Kanarian punakelloa 
kukki jo hienosti. Myös menen muun kasvin vihreä väri on tummunut kovasti, ja sellainen 
kuivan kauden merkit alkaa hiljalleen katoamaan. 

    Suomi-kerhon vaalit lähestyy vauhdilla. Kunnon ehdokkaana vaalityöni pitäisi olla kovas-
sa vauhdissa, mutta monen muun uurastajan tavoin, myös minulla riittää tällä hetkellä teke-
mistä kerhon ylösnostamisessa niin paljon että omaa ehdokasnumeroa 20 ei meinaa muistaa. 
Piilomainontaa.  

    Viimeviikkoinen saunavuoro jäi kokonaan väliin kerhokiireiden vuoksi, joten nyt aika 
korjata tilanne ja suunnata askeleet kohti Xibana Parkkin saunaa. 

    
15.11. Seurakunnan ja Suomi-kerhon yhteisesti järjestämät myyjäiset pidettiin tänään Belairin ala-

kerrassa klo. 10-12. Entisessä uima-allas baarissa oli runsaasti myyntipöytiä ja aamulla lei-
vottuja herkkuja. Oli pullaa, piirakkaa leipiä, ja muutamilla oli omantilan viiniä maistelta-
vana ja myytävänä. 

    Päivitin hieman omia tietojani maaperäkätköistä. Ohjeissa sanotaan että niiden on oltava 
opettavaisia. Nyt olen toiminut ohjeen mukaan ja piirrellyt kuvia parista Earthcachesta, ja 
laittanut ne eteenpäin. Saa nähdä miten käy. 

    Aurinko paistaa ja on lämmintä, joten on aika siirtyä sisätilasta ulkotilaan. 
    



17.11. Klo. 20.44 Sivustoni kävijälaskuri näytti lukemaa 130000. Laskuri on laitettu sivustolle 
3.8.2005, joten kiinnostus sivustoa kohtaan on ollut vahva. Päivitys ja ylläpito vie aikaa, 
mutta olen pyrkinyt siihen että informoin lomailijoita retkistäni omien sivujen välityksellä, 
joten aikaa ei tule mitattua. 

    Tänään kävimme vaihteeksi El Palmarin kierroksella, ja sää suosi meitä koko retken ajan 
hienosti. Iltapäivän aikana alueelle ilmestyi hieman pilviä, ja ne estivät hieman näkyvyyttä. 
Pilvet kuitenkin katosivat yhtä nopeasti, kun tulivat.  

    Myös Teno Alton alueella on kasvit aloittamassa kukintokauttaan. Nuokkukäenkaali ja 
Kanarian punakello muutamilla kukillaan antoi merkkejä olemassaolostaan. 

    Lumet Teiden etelärinteillä ovat sulaneet pois. Vain pohjoisrinteellä on hieman lunta, mut-
ta sekään ei haittaisi ylös kiipeämistä. Meidän yöretkemme Teidelle 28.11. - 29.11. näyttäisi 
tämänhetkisen sään vallitessa olevan toteutettavissa. 

    
19.11. Herätys aamulla 6.30. Paula alkoi leipomaan tuoreita munkkeja Jorman baariin. Oli edessä 

vaalipäivä. Kun munkit oli baarissa, niin minä lähden toimistolle avustamaan omalla osuu-
dellani vaalien onnistumista. Kaikenlaista lippua ja lappua piti valmistaa ja tulostaa. 

    Vaalien ajan istuin toimistolla selvittelemässä jäsenrekisterin saloja. Kun ei ole ohjetta 
eikä muutakaan opastusta niin Passeli ohjelma pitää opiskella omatoimisesti, joten aikaa ku-
luu. 

    Vaalien jälkeen lähdin kuskaamaan vaalilautakuntaa Los Christianosiin, sillä etelän alueen 
vaali alkoi 17.00 Tunnin äänestyksen jälkeen läksimme kotimatkalle Puertoon. Edessä oli 
vielä vaalilautakunnalla äänten laskeminen sillä tuloksen piti olla valmis 20.11. 

    Vaalituloslista saatiin n. 21 paikkeilla valmiiksi laitettavaksi ilmoitustauluille ja kerhon 
kotisivulle. 

   
20.11. Tänään meidän piti olla Mascan Barrancossa retkeilemässä. Aamulla kun heräsimme 6.30 

niin vettä satoi kunnolla. Kun vielä eilinen säätiedotus lupasi runsasta sadetta koko saarelle, 
niin tulimme siihen tulokseen että Mascan barranco-retki ei ole tänään turvallinen, kun kivet 
on märkiä ja liukkaita. Aurinko alkaa paistamaan barrancoon ja kuivaamaan kiviä vasta ilta-
päivällä, joten päätimme siirtää retken lauantaille. 

    Olen ollut Mascan barrancossa näkemässä millainen projekti on nilkkansa nyrjäyttäneen 
noutaminen helikopterilla, joten jos on olemassa hiemankin vaaraa sääolosuhteiden johdos-
ta, niin me siirrämme retkeä. 

     
27.11. Parin vuoden suunnitelma on loppusuoralla. Tänään pakkaamme huomista Teiden yöretkeä 

varten lämpimiä vaatteita, ja evästä reppuun. Olemme varautuneet kylmää säähän, sillä hui-
pulla on lunta, joten lämpötila siellä on miinuksen puolella. Huipulle kiipeäminen tapahtuu 
aamulla 5.30 - 7.30 välisenä aikana. Aurinko nousee n. 7.30 - 8.00 välisenä aikana ja tarkoi-
tuksemme on olla auringon nousun aikaan Teiden korkeimmalla huipulla sitä luonnon il-
miötä ihailemassa. 

 
28.11. Pitkään suunniteltu Teiden yöretki toteutettiin 28.11.-29.11. välisenä aikana. Jätimme auton 

hissiaseman portin viereiselle parkkipaikalle, ja aloitimme retken n. 13:50. Ensimmäinen ta-
voite oli yli 3200 metrin korkeudessa oleva Refugio Altavista. Meille oli  varattu sinne ma-
joitukset seuraavaksi yöksi. Altavista avaa ovensa vasta 17:00 joten meillä ei mitään kiirettä 
ollut.  

    Kuljettuamme parkkipaikalta noin 600 metriä Puerton suuntaan aloitimme kiipeämisen. 
Olimme päättäneet kiivetä polkua joka johdattaa suoraan paikalle josta varsinainen kiipeä-
minen Altavistaan alkaa. Polku ei lyhennä matkaa millään tavalla, mutta tällä valinnalla 
pystyimme jättämään auton mahdollisimman lähelle hissiasemaa, joten seuraavana aamuna 
ei tarvitse autoa mistään kauempaa lähteä hakemaan. 

    15:40 olimme vuoren juurella, ja pääsimme aloittamaan varsinaisen nousun. Monien juo-
ma ja evästaukojen jälkeen saavuimme perille n. klo. 18 paikkeilla. Huoneita ei heti saanut 
joten aloimme valmistamaan evästä, ja pidimme ruokatunnin. Keittiövarustelu oli riittävä. 



Vedenkeitin, sähköliesi ja mikroaaltouuni. Näillä valmistaa lähes vaikka millaista retkieväs-
tä. 

    Vasta myöhemmin illalla n. 20 paikkeilla, kun kaikki petipaikan varanneet olivat saapu-
neet Altavistaan, alkoi petipaikkojen jako. Kannoimme reppumme huoneeseen ja heittäy-
dyimme pitkäkseen sängylle lepäilemään. Mukanamme oli myös pelikortit, koska suunnitte-
limme pelaavamme korttia illalla. Ketään se ei kuitenkaan tässä vaiheessa (klo. 20:30) kiin-
nostanut joten laitoimme puhelimeen herätyksen 04:30 ja painuimme nukkumaan. 

  
29.11. Hieman huonosti nukuttu yö. Hereillä vähäväliä. Petivaatteet olivat sitä kaliperiä että ei ole 

sellaisiin oikein tottunut. Heräsimme hieman ennen kellon soittoa, eli 4:20. Vähän aamupa-
laa, teetä ja kamat kasaan. Läksimme otsalamppuvaellukselle pimeään suunnitelman mu-
kaan klo. 5:00. 

    Led-valaisimet antoivat yllättävän kirkkaan valon, joten oli helppo kiipeillä täysin pimeäs-
sä. Tietenkin etuna oli aikaisemmat kerrat samaisella polulla. Lämpötila oli lähtiessä n. 3-4 
astetta. Tuulen puhaltaessa vaikutus oli sitä luokkaa että kunnollinen varustus oli paikallaan. 
Meidän verkkaisella vauhdilla saavuimme 6:15 ylähissiasemalta alkavalle polulle. n. 6:30 
lämpötila oli 0 astetta, ja me aloitimme viimeisen nousun kohti huippua. Tässä vaiheessa au-
ringon valo oli jo hieman alkanut värjäämään horisonttia punasävyyn. Huipulle saavuimme 
7:20 joten auringon nousuun oli aikaa reilu 10 min. Tässä vaiheessa huipulle alkoi saapu-
maan retkeilijöitä, jotka olivat lähteneet Altavistasta liikkeelle n. tunti meidän jälkeen. 

    Hieman ennen h-hetkeä ilmestyi näkyviin liitovarjoilija, joka oli juuri lähtenyt liikkeelle. 
Se miten ja milloin hän oli varjonsa huipulle tuonut oli meille arvoitus. 

    Kuvaus ja katselusession jälkeen aloimme pikkuhiljaa laskeutumaan kohti hissiasemaa. 
Meille jäin odottelua reilu tunti, sillä hissit lähtee liikkeelle vasta 9:00, ja ensimmäiseen läh-
töön meitä ei päästetty, sillä siinä kuljetuksessa on mukana ainoastaan henkilökuntaa. 

    Hieman viileää oli kiipeilysää aamuyön tunteina, mutta siitä huolimatta reissu oli sen ar-
voinen. 

 
 
Joulukuu 2008 

 
6.12. Itsenäisyyspäivä. 
    Kaupungin sadat kukkapenkit ovat saaneet puna/valkoiset värit. Joulukukkia on istutettu 

tuhansia kaikkiin Puerto de la Cruzin kukkapenkkeihin ja pensaiden ympärille.   
    Suomi24.fi palvelin on minun postieni kannalta ongelmallinen. Minun sähköpostini, joka 

lähtee telefonican smtp palvelimelta en koskaan mene perille suomi24 osoitteeseen. Olen 
lähettänyt useita viestejä, eikä yksikään ole tavoittanut vastaanottajaa. Olen siitä myös lait-
tanut palautetta, mutta eivät osanneet tehdä asialle mitään muuta kun syytellä Telefonican 
asetuksia.  

    Joka tapauksessa minä en voi vastata suomi24.fi osoitteisiin, joten jos on tarvetta laitta 
postia, niin mieluummin jostain muusta kun em. osoitteesta 

 
 Puerto de la Cruzin matkailutoimiston suomalaisille järjestämä rantajuhla keräsi suuren jou-

kon suomalaisia juhlistamaan Itsenäisyyspäivää. Playa Jardinin rannasta oli varattu, ja aidat-
tu suuri alueelle juhlavieraiden käyttöön. Kaupungin tarjoamat välipalat ja juomiset tekivät 
hyvin kauppansa. Itsenäisyyspäivää juhliva suomalaisyleisö piti saamastaan palvelusta ja 
antoivat kaupungin edustajille suuret ja raikuvat aplodit. 

    Suomalaisten runsas osallistuminen juhlaan sai Puerton matkailutoimiston edustaja lu-
paamaa että seuraava juhla tullaan järjestämään Plaza de Europalla ja sinne hankitaan jokai-
selle istumapaikka. 

 
 Illalla juhlat jatkuvat Hoteli Xibana Parkin juhlasalissa Itsenäisyyspäivän juhlaillallisen 

merkeissä. Tapahtumaan on lippunsa lunastanut n. 240 illallisvierasta, joten suomen Itsenäi-



syys on, niin täällä asuvien, kuin täällä lomaa viettävien ihmisten keskuudessa suuri juhlan 
aihe. 

 
8.-14.12. Viikko 50 meni parin retken lisäksi Suomi-kerhon asioiden kanssa. Retkirintamalla on säistä 

johtuen ollut hiljaista, joten olen joutanut olemaan kerhon toimistolla tekemässä niitä juttuja 
jotka minulle on valtuutettu. 

 
 Viimeviikolla sytytetyt jouluvalot on taas valaisemassa Puerton katuja. Pari kertaa olen eh-

tinyt kaupungilla käydä joulua kuvailemassa. Valoja on ehkä hieman karsittu, tai niiden lait-
toa on porrastettu. Joitakin katuja on valaistu hieman eritavalla kun ennen. Avda. Genera-
lisimo oli viime joulun aikaan todella runsaasti valaistu, mutta nyt ei. Kirkon puisto (Plaza 
de la Iglesia) ei vielä viime viikolla ollut saanut valojaan lainkaan? Myös kukkaistutuksia on 
karsittu. Joulutähtien määrä on jonkin verran pienempi, kun viime jouluna.  

 
 Kiireinen viikko huipentui 14.12. kerhon järjestämään pikkujoulujuhlaan. Xibana Parkin 

juhlasaliin oli saapunut yli 120 juhlijaa. Sali- ja pöytäkoristelu oli heti saliin tullessa sil-
miinpistävän juhlallinen. Olosuhteet, ohjelma, ruokailu ja tanssit oli hieno ja joulutunnel-
mainen kokonaisuus josta jäi ainakin minulle ensikertalaisena hyvä mieli. 

    Ruokailu oli ehkä illan odotetuin tapahtuma, jota kaikki odottivat suurella mielenkiinnolla, 
sillä pöydät notkuivat toinen toistaan hienompia jouluherkkuja.  

    Minulle kerhon joulujuhla oli ensimmäinen, joten minulla ei ole vertailumahdollisuutta 
aikaisempiin juhliin. Juhlassa oli kuitenkin runsaasti jäseniä jotka olivat osallistuneet joulu-
juhlin myös aikaisempina vuosina. Heidän palautteensa; "Näin hienoja joulujuhlia ei ole 
koskaan aikaisemmin järjestetty" on ollut hieno kiitos koko sille porukalle joka on osallistu-
nut pahasti karille ajetun kerhon korjaamiseen uuteen ja entistä ehompaan kuntoon. 

     
16.12. Takuuvarmaa Chamorcan retkeä ei ole vielä tähän mennessä jouduttu kertaakaan perumaan. 

Aina olemme lähteneet paikanpäälle tilanteen tarkastamaan, vaikka Puertossa on satanut. 
Perillä sää on aina suosinut, paria pientä matkan aikana sattunutta muutaman minuutin sa-
dekuuroa lukuun ottamatta. 

    Tälle päivälle luvattiin niin kovaa tuulta ja sadetta, että emme edes lähteneet tilannetta 
paikanpäälle tarkastamaan, vaan siirsimme retken suosiolla lauantaille. 

 
20.12. Chamorcan retken muuttaminen tiistaista lauantaihin oli onnistunut. Sää suosi koko päivän 

retkeilyä. Tuuli puhalteli puuskittaisesti, mutta se ei haitannut, päin vastoin. Chamorcan 
maisemia oli ihailemassa vain kourallinen porukkaa. Koskaan, se ei ole ollut ruuhkainen 
reitti, joten siellä saa taivalta  ja ihailla maisemia kaikessa rauhassa. 

    
22.12. Plaze de la Iglesia on edellisellä viikolla saanut jouluvalonsa. Valaistus on edellisvuotta 

hieman vaatimattomampi, mutta uutta on kirkon ulkonurkkaan tehty seimiasetelma, joka on 
toteutettu pienillä valosarjoilla. Normaali kokoiset ihmishahmot valaisevat kirkkopuistoa il-
lalla uudella tavalla. 

  
    Tänään Teneriffan Suomalainen seurakunta ja Tenerifen Suomi-kerho pitivät yhteiset jou-

lumyyjäiset Belairin alakerrassa. Joulu ruokien ja leivonnaisten myynti kävi vilkkaana, sillä 
nyt oli viimeinen mahdollisuus täydentää jouluruokavarastoja, jos omat leipomiset on jäänyt 
tekemättä. 

    Sää Puertossa on alkanut muuttunut lämpimämpään suuntaan, sillä mittarini näyttää 21,4 
astetta varjossa. 

 
24.12. Hyvää Joulua  
 
25.12. Eilen saimme viettää Jouluaaton oikein aurinkoisessa ja lämpimässä säässä. Sateita emme 

Puerto de la Cruziin saaneet vaikka Tv:n säätiedotus niitä koko saarelle ennusteli. Lämpötila 



kohosi reilusti yli 25 asteen, ja vielä tänä aamuna oli lämpötila 21,5 astetta, kun se on ollut 
joinakin aamuina vastaavaan aikaan 15-16 astetta.  

 
26.12. Tapaninpäivänä kävin etelän puolella sijaitsevalla Golf de Sur alueella. Siellä käytin aikaani 

kätköjen hakemiseen. Kolme kätköä on tänään "logattu", joten 30 olen nyt Teneriffan kät-
köistä löytänyt. Uusia tulee koko ajan. Tänään niitä on virallisesti 115, ja lisää tulee koko 
ajan, joten etsimistä riittää. 

      
27.12. El Palmar - Teno Alto retkellä.  
    Sää Puertossa oli aurinkoinen ja lämmin kun läksimme ajelemaan kohti Tenon vuoristoa. 

El Palmarissa tuuli yltyi aikalailla navakaksi. Pilvet oli n. 1000 metrin korkeudessa joten 
retkeä taivalsimme pilvien alareunan kohdalla.  

    Retkeilyn kannalta sää oli hyvä mutta tuulen pitävä takki on hiostava ja siten taas tulee 
houkutus hieman avata takista vetskaria. 

    
31.12. Takin vetskarin avaaminen Teno alton retkellä näkyy ja tuntuu nyt. Paula sairasteli kolme 

päivää nuhaa ja flunssaa. Nyt on sitten minun vuoroni. Maanantaina alkoi oireet näkyyn ja 
nyt se on hyvässä vauhdissa joten Uusi Vuosi otetaan vastaan nuhaisena ja flunssaisena. En 
tiedä mitä se ennakoi, mutta toivottavasti sitä että vuoden 2009 flunssa on nyt sitten sairas-
tettu ja tulevan vuoden saa terveenä ja enempiä sairastelematta. 

    Kun kävin apteekista hakemassa helpotusta flunssaani, niin huomasin että siellä oli varau-
duttu suureen flunssa-aaltoon. Tiskinpäälle oli laitettu esille monenlaista flunssalääkettä. 
Saattaa olla että tämä taudin olisin sairastanut myös ilman Teno Alton tuulisessa säässä teh-
tyä retkeä.  

 
 Jälleen on se aika vuodesta kun on kiitoksen aika. Olen voinut ilolla seurata sivustoni kävi-

jämäärän kasvua. Kahdesti olen nostanut liikennekapasiteetin rajaa, ja se on nyt 40Gt/kk. 
Tämä on osoitus siitä että sivustolle on ollut tarvetta ja sille löytyy jatkuvasti uusia kävijöitä 
internetin käyttäjien siitä osasta joita Teneriffa lomapaikkana, retkeilypaikkana, tai muuten 
vaan saarena ja paikkana kiinnostaa. 

 
 Kiitän kaikkia retkilleni osallistuneita, ja sivustolla vierailleita kuluneesta vuodesta. 
 
 Lisäksi kiitän Sonera Plazan keskustelupalstan vakiokirjoittelijoita (Amigos de Puerto de la 

Cruz) siitä että ovat sivustoani siellä omatoimisesti tunnetuksi tehneet. Erityiskiitos sille 
tuntemattomalle uurastajaa, joka tekee sivustostani aina erittäin suuren ja näyttävän nume-
ron,  kun joku retket sanan ohimennen kirjoituksessaan mainitsee. 

 
 Kiitos ja Hyvää Uutta Vuotta 2009 


