Tammikuu 2009
1.1.2009

Hyvää Uutta Vuotta 2009
Mekin kävimme Uutta Vuotta vastaanottamassa. Uuden Vuoden ilotulitusta oli kalasatamaan saapunut seuraamaan suuri joukko paikallisia ja täällä lomaansa viettäviä. Ilotulitus
oli n. 6 minuutin mittainen, mutta siinä ammuttiin suuri määrä raketteja. Parhaillaan oli ilmassa useita raketteja.
Tänä vuonna kuvasin tavallisella taskukamerallani ainoastaan videokuvaa, koska IXUS
kamerani valotusautomatiikka ei tuota riittävän hyviä kuvia, sillä valotusaikaan ei voi juurikaan vaikuttaa.
Ilotulituksen jälkeen kansa siirtyi kaupungin lukemattomiin kahviloihin, kuppiloihin ja
puistoihin jatkamaan uuden vuoden juhlimista.
Kuvavideo ajankohtaisissa kuvissa.

3.1.2009

Kävimme kierroksella Chamorcassa. Meno matkalla poikkesimme Pico del Inglesin näköalapaikalla katselemassa maisemia. Samalla tutkailin erään polun lähtöpaikkaa, sillä minun
on käytävä tarkastamassa yksi kätkö joka on laitettu paikalleen, mutta Teneriffen "GeoBoss" ei ole sitä sivustolle hyväksynyt, ennen kun kätkön koordinaatit on joku tarkastanut.
Minä olen lupautunut ne tarkastamaan.
Chamorcassa teimme pienen kiipeilyretken Mta. Tafadalle. Siellä katselimme puolen tunnin ajan Anagan niemen maisemia.
Chamorcasta ajoimme Tagananaan jossa vietimme 1-2 tunnin mittaisen ruokailu/siesta
tauon, jonka jälkeen palasimme Puertoon.

4.1.2009

Kiertoajelu La Lagunan, Teiden, Mascaan ja Buenavistan kautta Puertoon.
Menomatkalla kävimme Esperanzan metsässä katsomassa Francon monumenttia. Edellinen
vertailukäyntini oli vuodelta 2005. Nyt monumentista ja sen edustasta oli poistettu kaikki
kyltit, vaakunat ja tekstit. Vain betoninen torni on jäljellä. Töhryt oli peitetty valkoisella
maalilla. Vaikuttaa siltä että kaikki joka muistuttaa jotenkin Francon ajasta, ollaan muuttamassa tai poistamassa. Aikaisemmin kesällä Avda. Generalissimo kadun nimi muutettiin
nimeksi Avenida Familia de Betancourt y Molina.
Esperanzan metsän jälkeen kävimme parilla näköalapaikalla ja niiden jälkeen pysähdyimme
IZANAN kohdalla katselemaan kun liitovarjoilijat aloittivat matkaan kohti Puerto de la
Cruzia. Sää oli mitä parhain liitovarjoiluun. Näkyvyys oli todella hyvä, sillä ylhäältä näkyi
koko Orotavan laakso Puerto de la Cruzia myöten.
Teideltä ajoimme Santiago del Teideen jossa saimme nähdä mantelipuiden aloittaneen kukintansa. Tosin vasta muutama pensas oli kukkimassa. Viikon tai parin päästä on Santiago
del Teiden laakso kauneimmillaan, kun sadat puut kukkivat valkoisina tai valkoisen/vaaleanpunertavassa sävyssä.

8.1.2009

Flunssa on ottanut tiukan otteen, joten on ollut pakko viettää runsaasti aikaa sisällä, ja ottaa
kaiken sorttisia flunssalääkkeitä. Myös apteekit oli varautuneet flunssa-aaltoon koska ko.
lääkettä oli varattuna tiskille helposti saatavaan paikkaan. Sen verran sain oloani paranemaan että pääsimme toteuttamaan ennakkoon suunnitellun retken.
Chamorcan maisemat näytti jälleen parhaat puolensa. Puertosta lähtiessä sade saatteli
meidät matkaan. Perillä aurinko alkoi paistamaan ja sitä jatkui lähes koko päivän. Kovimmissa nousupaikoissa pienet pilvet auringon edessä vain helpottivat matkamme. Me kiersimme reitin niin että aloitimme sen barrancco-osuudella. Kappelilta Majakalle ja sieltä Tafadan kautta Chamorcaan.

Oikein onnistuneen retkipäivä kruunasi illalla kotona pojaltamme Antilta tullut tekstiviesti. Tyttölapsi syntynyt tänään klo. 19.00 (meidän ensimmäinen lapsenlapsi). Lapsi, äiti ja
isäkin voi hyvin.
Olimme varanneet ennakkoon lentoliput ristiäisiin ja nyt pääsemme niitä käyttämään. Meno suomeen 17.2. TFS - OULU ja paluu 24.2 OULU - TFS.

18.1.2009

Tänään sain pariksi viikkoa käyttööni SONY A350 digikameran, joka on varustettu 1870mm ja 70-300mm objektiiveillä. Tarkoitus on tutustua kameran toimintaan ja opastaa sitten parin viikon kuluttua kameran omistajaa. Kun vielä 2-3 viikkoon sattui olemaan koko iltapäivä "joutilasta" aikaa niin lähdin heti kameran kanssa tavanomaiselle kierrokselle kaupungille, ja sen jälkeen vielä kerhon asunnon parvekkeelta (22 kerros) muutamia kuvia kaupungista. n. 100 kuvalla ei kamerasta paljoa opi, kun nekin on otettu automaattiasetuksilla.
vipuja ja nappuloita on melkoinen määrä, joten niiden kanssa saa varmaan pari päivää menemään kevyesti.
Viimetalvena Matanzassa toimintansa lopettanee valkosipulikanipaikan tilalle on haettu
vastaavaa, Nyt on jo saatu tieto valkosipulikanipaikasta joka sijaitsee Duraznon alueella.
Olemme käyneet tutkimassa paikan aukioloajat, joten nyt puuttuu vain testauskäynti ko.
Piakkoin tiedämme onko tästä paikasta tuleva valkosipulin ystäville uusi illastamispaikka.

21.1.2009

Kerhon tietokoneiden hajottua yksi toisensa jälkeen, saimme uusien oston yhteydessä lahjoituksena kaksi käytettyä konetta jotka tulee jäsenten käyttöön. Tein kummankin koneen
kanssa muutaman tunnin asennus session, ja asentelin koneisiin tarvittavat selaimet ja laitoin virustorjunnat kohdalleen. Koneisiin tuli kolme eri valmistajan selainta, sillä moni on
tottunut käyttämään omaa suosikkiselainta, ja sen käyttö tuntuu tutulta ja turvalliselta. Yksi
oli jo valmiina, joten asensin lisää Firefoxin ja Avan Browserin, josta jälkimmäinen on minun suosikkiselain.
Tiistaina tuli sitten takapakkia. Luulen että maailmalla tuhoja tekevä virus on saavuttanut
Xibana Parkin alakerran ja tuhonnut Jonnan käyttämän koneen, sillä se päivän aikana alkoi
hidastumaan ja lopuksi illalla ei enää käynnistynyt. Koneeseen uusi kiintolevy, ja softat paikalleen. Nyt tuli palkituksi se, että on ottanut tärkeistä tiedostoista varmuuskopion. Vain
kahden päivän merkintöjä pitää vielä to. aamuna ajantasaistaa. Tuli myös selville että Telefonican virustorjuntaohjelma ei ole riittävä, joten se sai lähteä, ja tilalle asensin F-Securen.
Vielä tuli todistetuksi taas kerran se, että miten tärkeää on osioida kiintolevy. Tältä kaikelta
olisi voitu säästyä. Jonnan koneeseen sekin on nyt tehty.
Tänään otin itselleni vapaata 4 tuntia ja kävimme San Padrossa 16 km. kierroksella. No
kylläkin kävin menomatkalla rautakaupassa kyselemässä tarvikkeita kerhon remontoitavaan
kämppään. Matkalla otin kuvia käytössäni olevalla (SONY A350) kameralla. Kaikki puhtaasti automaattiasetuksilla. Hieman SONY:n kuvissa vivahtaa sininen sävy. Valkotasapaino
oli myös automaatilla, mutta olihan ilmakin hieman "utuinen" ja osittain pilvinen, joten se ja
varjopaikat saa kuvan näyttämään sinisävyiseltä.

22.1.2009

Lähdimme mukaan Suomi-kerhon ruokaretkelle, koska se on varmin tapa päästä tutustumaan paikallisten omiin suosikkipaikkoihin. Ne on paikkoja joihin ei muuten juurikaan pääse tutustumaan. Näihin paikkoihin ei eksy vahingossa.
Tämä retki suuntautui Matanzaan Guachinche ravintolaan. Bussi vei meidät vanhasta
autotallista tehtyyn ruokapaikkaan. Paikka sijaitsee samassa kylässä, jossa kävimme viime
talvena syömässä valkosipulikania.
Ylhäällä sijaitseva paikka on 472 metrin korkeudessa, joten illalla lämpimät vaatteet oli
tarpeen. Bussi pysähtyi erään oven eteen, ja meille ilmoitettiin että olemme perillä.

Aterian hinta oli 13 euroa / hlö. ja siihen sisältyi useita ruokalajeja juomineen. Normaali
käytäntö on se että ruoka tuodaan yhdellä lautasella keskelle pöytää, ja siitä sitten jokainen
syö omalla lusikalla tai haarukalla oman osuutensa. Kun ruoka tulee pöytään niin on pidettävä puolensa, sillä lautanen saattaa tyhjentyä hetkessä.
Juomana tarjoillaan vain talon omaa viiniä, tai vettä. Kun viini loppuu, niin ravintola suljetaan, ja odotellaan uutta viinisatoa, jolloin se taas avataan.
Suosittelen kaikille jotka haluavat kokea jotain erikoista, mutta en niille jotka syövät ruokansa vain omalta lautaselta.
29.1.2009

Olen ollut työllistetty Suomikerhon asioiden hoidossa, joten omien retkien tekeminen on
jäänyt hieman taka-alalle. Tänään kuitenkin otin ja lähdin vuorille, sillä olin sen luvannut jo
ennen Joulua.
Kävin tarkastamassa PicoE nimisen kätkön koordinaatit, sillä kätkön laittaja ei saanut sitä
ilman tarkastusta merkityksi Geocaching sivuille.
Polku alkaa Pico de Inglesin näköalapaikalta 1000 metrin korkeudesta ja päättyy Santa
Cruzin kaupunkiin meren rantaan. Meillä laskeutuminen kätkölle 470 metrin korkeuteen
kesti n. kaksi tuntia. Kätkön ja koordinaattien tarkastuksen jälkeen lähdimme paluumatkalle.
Nyt oli matkalla nousua 530 metriä. Maisemiltaan hieno ja alkumatkasta oikein vihreä reitti.
Nyt on kätkö merkittynä sivuille, ja taitaa olla jo pari "loggaustakin" suoritettu

Helmikuu 2009
3.2.

Saarikierros Mascassa. Ajoimme Icodin ja El Tanquen kautta Santiago del Teideen jossa
katselimme mantelipuiden tämän hetkistä kukintavaihetta. Kukat alkaa tippumaan ja lehdet
kasvaa vauhdilla. Maa puiden alapuolella oli valkoisenaan pudonneista kukista. Puiden kukinnan aikainen punertavan valkoinen väri alkaa muuttumaan vihreiksi.
Mascaan tutustuimme n. reilun ½ tunnin ajan. Mascasta jatkoimme Buenavistaan ja sieltä
etsimme paikallisen ravintolan, jossa vietimme ruokatauon.
Menu:
Aperetiivi (sherry) Alkukeitto (potaje) Lämminruoka (Paella) jälkiruoka (jäätelö) juomat
½l agua con gas ja ½ l Tinto de la Casa sekä lopuksi hunajarommi snapsi. Koko lysti 8,50 /
hlö.
Paluu matkalla katselimme Garachicossa pintapuolisesti kaupungin nähtävyyksiä.

5.2. ja 6.2.

Chamorcassa. Kiersimme molempina päivinä lyhemmän reitin. Sade on tehnyt Anagan
niemen kärjessä tehtävänsä ja täyttänyt kaikki reitin varrella olevat vesisäiliöt ääriään myöten. Vuorien rinteillä olevista pikku puroista tulee jatkuvasti runsaasti vettä, ja täyttää Barrancon pohjalla olevan puron, joka suorastaan tulvii. Minun aikanani ei barrancossa ole
koskaan ollut niin paljon vettä, kun nyt.
Myös varjopuolensa on sateilla ollut. Monissa paikoin polun reunassa olevat kivetyt pengenviljelysten kiviaidat on kärsinyt sateesta. Vesi on juoksuttanut maata pois kivien alta niin
paljon että kiviaita on lopulta sortunut ja kivet tippuneen polulle.
To. 5.2. reitillä oli viiden miehen porukka joka korjaili polulla olevan puron ylityspaikkoja, sillä purojen ylitys oli ilman kahlaamista ja kenkien kastelemista ei olisi ollut mahdollista.
Kasvusto on hyvässä vauhdissa, ja monet kukat on aloittanut kukintansa. Nuokkukäenkaali ja valvatti keltaisina, sekä kartiosoihtu valkoisena jo oikein hyvin näkyvillä. Kynttiläneidonkielen lehtiruusuke on myös hyvällä alulla, mutta sen kukkimista saa vielä odotella
toukokuulle.
Uutiset on näyttänyt pitkin iltaa miten paljon Teidellä on lunta. Aamulla lähtiessäni vuorille, lumiraja näytti olevan alhaalta katsottuna Izanan tähtitornien korkeudella, ehkä jopa
alempanakin. Uutisten mukaan Teide on kunnolla lumen peittämä.

Liikenteen katkaisemisesta piittaamatta paikalliset oli suurin joukoin pyrkimässä ylös lumiselle alueelle. Edellisvuosien mukaisesti varusteina on muovinpaloja, suksia ja kaikkia
joilla mäkeä voi laskeskella. Myös lumipallot ja lumisota on niin lasten kuin aikuistenkin
suurta hupia.
Meillä on reilu viikko suomenmatkaan, ja me odotamme "pelolla", että miten selviämme
suomen ilmastossa viikon, sillä emme ole olleet neljään vuoteen (lukuun ottamatta Teiden
yöretkeä) ilmastossa jossa lämpötila olisi ollut 0 tai sen alapuolella.

13.2.

Olen käynyt patikoimassa Teno Altossa 10.2. ja Mascassa 12.2., ja saanut jälleen nauttia
saaren luonnosta, sekä sen hienoista maisemista, sillä kasvuston puhkeaminen kukintaa on
parhaimmillaan ja nähtävää riittää.
Kerhon kiireisiin on ollut pakko ottaa hieman etäisyyttä, sillä minulle on solutettu liikaa
tekemisiä. Työmäärä häiritsee jo omien retkisivujeni ajan tasalla pitämistä. Myös patikoinnit
on jäänyt vähemmälle.

15.2.

Masarussa bide-sekoittajaa asentamassa. Masarussakin on yksityisomistuksessa olevia huoneistoja. Tänään kävin asentamassa yhteen omistusasuntoon Oraksen bide-sekoittajan. Sekoittaja on tuotu Puertoon suomesta, sillä täältä niitä ei mistään kaupasta saa. Niitä kun ei
täällä tehdä, ja tuontitarvikkeita on rautakaupoissa sekoittaja hyllyissä aikalailla niukasti.
Kaikenlaisia hanoja ja sekoittajia espanjassa, mutta ei bide-sekoittajia.

18.2.

Finnairin lento AY1622 laskeutui eilen iltapäivällä Oulunsalon lentokentälle n. 15 min.
myöhässä. Heti pääsimme tutumaan suomen säähän joka laskeutumishetkellä oli -17.
Tänään aamulla -27, joten oli aika ruveta lämmittämään leivinuunia. Iltapäivän vietimme
Oulussa, Limingantullissa shopaillen, ja kävimme syömässä Pizzaa La Festassa. Tänään
saimme sellaiset pizzat kun pyysimme. Täytyy sanoa että Puertosta emme ole vielä pizzan
tilauksessa onnistuneet samalla tavalla. Puertossa kun eivät taida tietää, että mitä tarkoittaa
kun tilauksen yhteydessä pyytää, mucho ajo.

21.2.

Moottorikelkkailu Muhosjoen jäällä. Olin poikani Antin opastuksella harjoittelemassa moottorikelkka-ajelua. Lämpötilan ollessa -7. Sää oli mitä parhain ajoharjoitteluun. Kelkassa on
monenlaisia lämmityslaitteita, joten ajelu em. lämpötilassa oli suoraan sanottuna lämmintä.
Kahvanlämmittimet piti ohjaustangon kahvat niin lampöisinä, että ne tuntui jopa kuumilta,
ja lämmitystä piti jopa alentaa.
Pari edellistäpäivää meni Oulussa "shoppaillessa". Kun palamme Puertoon niin edessä on
pitkä kuuma kesä, joten pakkasimme laukkuun kesäksi kahvia ym. säilyvää suomalaista
elintarviketta. Suomessa näyttää ilmestyvän elintarvikekauppoihin joka vuosi kaikenlaista
uutuustuotetta, joista Puertossa voi vain haaveilla. Meidän tulee nautiskella niitä silloin kun
olemme suomessa, sillä monia erikoistuotteita ei tule koskaan näkymään Puerto de la Cruzin
kauppojen hyllyillä.

28.2.

Palasimme suomesta 24.02 illalla 21.30 aikaan. Lento oli lähes ajallaan, ja henkilökunta
hieman iloisempaa kun menomatkalla 17.2.
Karnevaalin juhlinta on lopuillaan. Keskiviikkona 25.02. oli sardiininhautaus joka entisen
kaavan mukaan huipentui mahtavaan ilotulitukseen.

Pe. 27.02.

Kävimme Los Siloksen vuorilla. Kuljimme reitin (TF-55) Los Siloksesta - Talaveran kautta
- El Palmarin ja Erjoksen väliselle tielle (TF-52). Tälle osuudella piilotimme uuden kätkön
nimeltään TALAVERA. Kätkölle löytyi paikka 661m korkeudesta. Tietä pitkin jatkoimme
matkaa Erjoksen suuntaan (TF-52), kunnes poikkesimme merkityltä reitiltä. Virallinen reitti
olisi jatkunut maantietä. Me kuitenkin halusimme kulkea metsätietä ja siksi valitsimme rei-

tin, jonka alkupäässä oli uusien polkumerkkien mukaisesti kelta-valkoinen ruksi merkkinä
siitä, että virallinen merkitty reitti ei kulje tätä tietä. Me jatkoimme tätä tietä n. 1.6 km kunnes saavuimme polkuristeykseen, jossa oli viitta, TF-54 Las Moradas 2,6 km. Tähän viittaan
oli joku kirjoittanut tussilla selvennyksen Los Silos.
Tämä oli sama reitti jonne piilotin kätkön syksyllä. Nyt kävin samalla huoltamassa kätköä.
Kiviaita jossa kätkö sijaitsi oli sortunut, ja rasia oli lähes hautautunut mullan alle. Joku kätköllä kävijä oli sitä hieman korjaillut. Minä puhdistin rasian ja laitoin sen puhtaaseen muovipussiin ja tein sille uuden paikan sortuman viereen. Samalla lisäsin sinne Travel Bugin, joten pääsen aikanaan seuraamaan sen mahdollista maailmanympärysmatkaa.
Reitti Los Silos - Talavera - TF-52 on maisemiltaan yksi hienoimmista retiteistä, joita olen
neljän vuoden aikana kierrellyt, mutta se on alkumatkasta aikalailla vaativa, sillä heti alussa
noustaan jyrkästi ylös.
Illalla 27.2. oli vuorossa korkokenkämaraton, joka keräsi jälleen yleisön kadun varteen
kannustamaan omiaan ja toimimaan huolto ja juottopisteenä. Jälleen oli osallistujilla mielikuvitus ollut kohdallaan, sillä esiintymisasuissa oli nähtävillä kaikenlaista rakennelmaa.
Tänään on vuorossa karnevaalin päätöskulkue, ja sen valmistelut on joi täydessä vauhdissa.
Avda. Familia de Betancourt y Molina on tyhjennetty autoista, ja kadunvarteen ollaan laittamassa tuoleja kulkueen seuraamista varten. Avda. Colonilla oli jo puolenpäivän aikaan
pitkä jono esiintymislavoja, joita kuljetetaan kulkueessa moottorin voimalla.
Kulkue lähti liikkeelle 16 paikkeilla ja on parhaillaan menossa. Poistuin lähtöpaikalta n.
18 paikkeilla ja lähes puolet oli vielä lähtemättä, joten ilta on pitkällä, ennen kun viimeiset
on kulkueeseen osallistujat on perillä.

Maaliskuu 2009
6.3.

Teidellä ja Mascassa saarikierroksella. Lämpötila menomatkalla Claderan yläpuolella minimissään 4 astetta Cañadasin alueella (pilvien yläpuolella) paistoi aurinko ja lämpötila kohosi 13 asteeseen. Ylhäältä jatkoimme matkaa Santiago del Teiden kautta Mascaan, jossa
paistoi aurinko ja ruokailun pääsi nauttimaan ulkoterassilla.
Mascassa on aloitettu palaneen ravintolan uudelleenrakentaminen. Sokkelin oli raudoitettu, ja kaikki oli valua varten valmiina.
Samalla reissulla tuli etsittyä kätkö joka jäi aikaisemmalla reissulla löytymättä.

13.3.

"Talven selkä" alkaa taittumaan ja ennätys viileä talvi on jäämässä historian kirjoihin. Meidän mittareiden mukaan talviajan lämpötila on ollut 5-6 astetta alhaisempi kun aikaisempina
vuosina.
Tänään säätiedotus puhui talven viimeisistä päivästä. Onhan parina päivänä lämpötila ollut jo yli 20 asteen, ja tuleville päiville luvattiin 23-25 asteen lämpötiloja.
13.3. klo. 16:25 Omista mittareista varjossa oleva näyttää 23 astetta ja ulkotilassa oleva
29,6 astetta
Viileistä ilmoista, ja sateen mahdollisuuksista johtuen retkeilyrintamalla on ollut rauhaisaa
aikaa, joten olen käyttänyt paljon aikaani Suomi-kerhon asioiden hoitamiseen.
Olen viettänyt paljon aikaani surullisen kuuluisan suomikerhon jäsenrekisterin kanssa. En
voi ymmärtää, että kun rekisteriä on alusta pitäen ollut tekemässä ns. "atk ammattilaisia",
niin miten voi saada toimivalla ohjelmalla aikaan noin sekavan lopputuloksen. Yhtään nimeä ei rekisteriin ole merkitty oikein, joten PASSELI RY ohjelman tehokas käyttö on ollut
mahdotonta. Ainut asia jossa ohjelma on entisiä käyttäjiä hyödyttänyt on ollut jäsenmaksujen seuranta, ja ei toivottujen jäsenten rekisteristä poistaminen.

Aamupäivällä kävin kameran kanssa katselemassa josko kaupungin sykkeessä olisi ollut
jotain mielenkiintoista kuvattavaa. Ilta päivällä kerkesin käymään jopa saunassa. Edellisestä
saunomisesta olikin kulunut liki 4 viikkoa.
17.3 - 19.3. Lensimme kahdeksi yöksi Playa del Inglesiin, Gran Canarialle. Hanna ja Kimmo oli siellä
viettämässä viikon lomaa, joten me kävimme heitä tervehtimässä ja hakemassa muutaman
paketin suomalaista kahvia, jotka he olivat meille tuoneet.
Meno oli aamulennolla, joten iltapäivä oli jo aikaa kierrellä ja katsella lomakohteen paikkoja. Edellisestä käynnistämme Inglesissä oli kulunut liki 20 vuotta.
Mukaamme lähti myös GPS laite joten "poimimme" muutaman (4) kaupunkikätkön. Poimimiseksi sitä voi sanoa, sillä ne oli mastollisesti todella helpoissa paikoissa. Lähes kaikki
löytämämme rasiat olivat tyhjiä. Vain vihko oli kirjaamista varten. Vain yhdessä oli Geo kolikko.
Kävimme katselemassa pari erää Jokerit vs. Kärpät ottelua yhdessä suomalais-baarissa,
jossa pystyi livenä ottelua seuraamaan. Ottelun näkyminen livenä kiinnosti sen verran, että
kyselin henkilökunnalta, että miten kuva tulee. Lähetykset tulee netin kautta, ja se vaatii
jonkinlaisen sopimuksen CANAL+n kanssa. Kuvan laatu oli välttävä, vaikka se hieman
pätki. Siinä ottelussa meidän suosikit ei pärjänneet.
Ruokapaikat on ne jotka aina kiinnostaa lomalaisia, joten me otimme niistä ennakkoon
selvää. Meidän tietolähteemme oli asunut Inglesissä 4 vuotta, joten luotimme hänen tietoonsa. Ensimmäisenä iltana kävimme tapas paikassa, ja olimme oikein tyytyväisiä paikan tarjontaan. Toisena iltana kävimme Inglesin ulkopuolella olevan ostoskeskuksen alakerrassa, ja
olimme jälleen oikein tyytyväisiä ruokaan ja todella hyvään palveluun. Valintamme oli sellainen, että molemmat paikat joissa kävimme oli Ruotsalaisia. Me olimme ruokapaikkavalintoihin todella tyytyväisiä.
Paluu lentomme lähti to. klo. 17.00 Me läksimme Inglesistä bussilla 66 klo. 15.29. Lento
lähti Gran Canarialta 17.00 ja kotona Belairissa olimme jo 18.10, joten liikkuminen saarelta
toiselle voi olla joutuisaa, kun vaihdot osuu kohdalleen. Los Rodeoksen pysäkille oli bussi
102 juuri tulossa, kun kävelimme ulos terminaalista, joten pääsimme suoraan jatkamaan
matkaa kohti Puertoa.
26.03.

Tänään elimme mielenkiintoisia aikoja. Puertosta katkesi sähköt 12.45 Saimme hetkeä
myöhemmin kuulla että koko saari oli ilman sähköä, sillä saamieni tietojen mukaan voimalaitokselta oli jokin laite särkynyt.
Kahvin ja kuumien juomien saaminen oli pysähdyksissä jokaisessa paikassa, sillä kahvien
keittimet toimii sähköllä.
Jokaisessa kaupassa ja baarissa laskettiin maksut kynän ja paperin avustuksella. Suurimmissa kaupoissa emme käyneet, joten en tiedä oliko ne suljettu kokonaan. Emme myöskään
tiedä kerkesikö katkos aiheuttaa vahinkoja kylmälaite altaissa säilytettäville elintarvikkeille,
sillä monessakaan paikassa ei altaissa ole kansia suojana lämpenemistä vastaan.
Menimme syömään Manulle, sillä siellä ruoka valmistetaan kaasulla. Manu kokkaili keittiönurkkauksessa ruokaa hetken otsalampun valossa, sillä sähköttömyys aiheutti sen että sisällä keittiönurkkauksessa oli jo 17 paikkeilla pimeä.
Me olimme varautuneet jopa yön yli kestävään sähkökatkokseen, mutta kaikki palasi ennalleen 17.40 ja kaupunki palasi normaaliin arkeen.

Huhtikuu 2009
02.04.

Chamorcassa. Pilvipoutainen sää aamupäivällä, ja iltapäivän puolella paisteli aurinko. Retkiaika tänään 7 tuntia. Kynttiläneidonkielien kukinta oli alullaan. Muutamissa yksilöissä
kukinnot oli osaksi auenneet, mutta monessa oli vielä varren kasvatus menossa. Agavet kasvattivat parhaillaan vartta suureen ja näyttävään kukkaansa.

06.04.

Teno Altossa n. 10 km Sää erinomainen. Baracánin uusi kätkö tuli tällä reissulla kuitatuksi.

10.04.

Zonas Negras. 11,3 km. Sää aluksi aurinkoinen , mutta kun oltiin n. 1400 metrin korkeudella, niin saimme kulkea osan matkaa pilvisessä ja hieman kosteassa säässä. Myös tällä reissulla kuittasin yhden kätkön.
Retki suuntautui parin vuoden takaiselle metsäpalo-alueelle. Paljon oli palaneita puita
kaadettu alueelta, mutta myös palosta säilyneiden puiden toipumista oli havaittavissa uusien
"hätäoksien" muodossa. Aluskasvillisuus oli paikka paikoin kovasti virkistynyt, ja rehevää.
En osaa sanoa onko palosta ollut aluskasvillisuudelle haittaa vai hyötyä, mutta ainakin tämän retken aikana saimme havaita että kukinnot oli joidenkin kasvien kohdalla oikein hyvässä vauhdissa, ja voimakasta.

12.4.

Paulan entinen työkaveri, Sinikka tuli tornitaloon. Olimme varanneet hänelle huoneen viikoksi 18. kerroksesta. Edellisen asukkaan oli puhe siivota huone asuttavaan kuntoon, mutta
se näytti olleen vain pelkkää lupaus. Jostain kumman syystä aavistimme näin käyvän, joten
menimme heti tarkastamaan huoneen. Roskat oli ämpärissä, ja kahvisuodatinpussi keittimessä, tiskit tiskaamatta, hyllyt pölyn peitossa. Aavistuksemme osui oikeaan, joten Paulan
piti siivosi sen asuttavaan kuntoon.

13.04.

Mascassa, retkiaika n. 8 tuntia. Matkalla poimimme pari mantelipuun "hedelmää", ja tutkimme missä vaiheessa valmistuminen on. Mantelin muoto on valmis, mutta se on sisältä
vielä hyytelömäinen.

17.04.

Teno Altossa. Talvikauden viimeinen retki suuntautui tuttuun Tenon vuoristoon. Saimme
nauttia Tenon maisemista hienossa säässä.
Illalla vietimme talvikauden päättymistä. Kävimme syömässä kanarialaista ruokaa. Kun
me haluamme syödä kanarialaista ruokaa, niin valitsemme Acapulco 4, tai Edymarcan. Tänään oli vuorossa Acapulco 4 "Casa Maria"

19.04.

Sinikalla oli lähtö kentälle 14.15 Menimme hyvissä ajoin odottelemaan Bambin nurkalle
Tjäreborgin bussia 68, joka Sinikalle oli ilmoitettu bussin numeroksi. Pian tulikin pieni bussi jonka numero oli 66. Bussista tuli ulos espanjan kielinen kuski ja näytti lapun jossa luki;
Bambi 5 pers. Opasta ei näkynyt missään. Tulimme siihen tulokseen että Sinikalle oli ilmoitettu väärä bussin numero, ja latasimme laukut kyytiin. Kun kaikki oli sisällä, tuli perään
toinen bussi jossa numero 68. Ei kun vaihtamaan bussia. Ihmisiä alkoi tuleen lisää ja kukaan
ei tuntunut tietävän, mihin bussiin pitää mennä, jopa kuljettajat oli epätietoisia, että kuka
menee mihinkin. Heillä oli vain tieto lukumäärästä.
Matkustajista osa meni bussiin ja osa jäi ulos ihmettelemään. Sinikka nousi bussiin 68 ja
me poistuimme paikalta.
Surkeuksien surkeus. Olen paljon kuullut lomalaisten kertovan Tjäreborgin huonosta palvelusta, mutta nyt näin sen ihan omin silmin.

23.04.

Bollullossa.

25.04.

Jorman Baarissa illalla talvikauden päättäjäiset.
Uutisten mukaan huomenna on historiallinen jalkapallo-ottelu, Gran Canaria - Tenerife.
Lipunmyynti alkoi jo 3-4 päivää sitten ja ihmiset jonotti lippuja tuntikausia.
TV Canaria on viritellyt kameroitaan jo 2 päivää ja muutenkin otteluun satsataan kovasti.
Ensimmäisiä lähetyksiä on tulossa huomenna jo aamulla 10 paikkeilla vaikka ottelu alkaa
vasta iltapäivällä.
Joukkueiden valmentajia, ja pelaajia haastatellaan ja harjoituksista näytetään välähdyksiä
joka päivä moneen kertaan.

Säätiedotuskin tuli huomiselle päivälle täsmäennusteena ottelua silmällä pitäen Santa Cruzin jalkapallostadionin alueelle.
Lopputulos Teneriffalla voitti 2-0
28.04.

Vietimme iltapäivällä rannalla talvikauden päättäjäisiä. Kokoonnuimme rannalle nyyttäri
periaatteella. Haitarin soittaja saatiin 5 eurolla tunniksi soittamaan meidän kohdallamme
musiikkia. Pelailimme petankkia ja paistattelimme päivää.

29.04.

Taoron mäelle oli tehty uusi kätkö, joten me kävimme etsimässä sitä. Hyvin oli piilotettu.
Jouduimme hakemaan sitä liki ½ tuntia. Vihje oli hyvä, mutta seurasin liikaa koordinaatteja,
jotka ei olleet yhtenäiset minun laitteeni kanssa. Koskaan ei voi tietää miten tarkasti kätkön
tekijän laite paikan koordinaatit ilmoittaa, joten aina tulee varautua muutamien metrien "toleranssiin" kätköjen paikan suhteen.

30.04.

Kätköä etsimässä. Aamukävelyllä läksin etsimään kätköä nimeltä, Playa Ancon. Kätkä on n.
2 km Bollullosta itään. Tänä päivänä n. 15 km kävelylenkki ei tuottanut tulosta. Kätkö oli ja
pysyi piilossa. Minä unohdin vihjepaperin kotiin, oman GPS laitteeni ilmoittamien koordinaattien mukaan etsin hieman väärästä paikasta. Nyt olen tarkastanut vihjeen ja seuraavalla
kerralla osaan etsiä oikeasta paikasta. Asia ei harmita, sillä tulihan tehdyksi hieman normaalia pitempi aamukävelylenkki.

Toukokuu 2009
Hyvää Vappua
03.05.

Uusi yritys kätkön (GC1Q6M3 Playa Ancon) etsimisessä tuotti tulosta. Edelliseen yritykseen lähdin hieman huonoilla ennakkotiedoilla. Täällä kun lähtee kätkölle, niin kannatta ottaa kätköstä kaikki tieto mukaan mitä sivuilta on mahdollista saada. Tämä kätkö on helpoimmasta päästä, ja siihenkin meni aikaa 3,5 tuntia ja askelmittariin kertyi yli 17400 askelmaa. Seuraavaksi lähin kätkö sijaitsee yli 7 kilometrin päässä, joten lähemmäksi siirtymiseen tarvitaan jo jotain kulkuneuvoa. Illalla kävimme kuuntelemassa kirkkopuistossa musiikki esitystä. Esiintymässä oli kaksi Canarialaista kansanmusiikki ryhmää. Meitä kiinnosti
jälkimmäisen ryhmän esitys, sillä siinä lauloi suomalainen Ahti Nurmi.

04.05.

Geocaching. Tiistaina on tarkoitus etsiä Punta de Tenon (majakan ympäristön) ja Buenavistan alueen kätköjä. Niitä on kolme ja olemme varanneet siihen koko päivän aikaa, sillä tarkoitus on löytää niistä mahdollisimman monta. Ensimmäisenä etsimme Buenavistan golfkentän maisemissa olevan kätkön. Se etsitytti itseään liki tunnin. Sitten ajoimme Punta Tenon maisemiin ja kävimme kahdella kätköllä, jotka oli helposti löydettävissä. 13:30 oli viimeinen kätkö kuitattu, ja sitten paistattelimme päivää majakan viereisellä kivirannalla.

07.05.

Geocaching päivä. Aloitimme kierroksen ajamalla Los Rodeoksen kautta Esperanzan metsään. Sieltä alkavalla tieosuudella Los Portilloon oli neljä uutta kätköä. Pari oli puhtaasti
metsäosuudella, ja pari paikoissa joista oli tähtitorneille jo hyvä näkyvyys. Me olimme löytäneet kaikki neljä kätköä, kun kello oli n. 13 paikkeilla. Me laskeuduimme Orotavaan ja
käänsimme siitä suunnan Tigaiga vuorelle. Siellä oli vielä yksi tälle päivälle suunniteltu
kätkö.
Meidän käyttämämme (navigaattorin opastus) tie ylös oli todella jyrkkä, ja paikoin niin
kapea, että kävi välillä mielessä, että jos tie kapenee vielä, niin ison auton kanssa tulee hankaluuksia. Ylhäällä huomasin Mirador de La Coronan näköala paikan parkkipaikalle tullessa, että toisesta suunnasta paikalle olisi päässyt leveämpää öljysoratietä.
Mirador de La Coronan parkkipaikalta joka sijaitsi 806 metrin korkeudessa oli korkeusnousua kätkölle tarkalleen 200 metriä, ja kävelymatkaa 1400 metriä. Kätköntekijä ilmoittaa

sivuilla parkkipaikasta joka sijaitsee 912 metrin korkeudessa, ja että siitä on nousua ainoastaan 100 metriä. Se on kuitenkin sellaisen tien takana, että vaatii maasturin jolla ei tarvitse
varoa suuriakaan kuoppia. On oikea ratkaisu jättää auto suoraan alemmalle Mirador de La
Coronan parkkipaikalle, ja jatkaa siitä kävellen kätkölle.
Me kuittasimme kätkön 7.5. ja sitä aikaisemmat 3 etsijää ei ole olleet täysin tyytyväisiä kätköstä sivuilla annettavaan informaatioon.
Kun palasimme kätköltä, oli Mirador de La Coronan parkkipaikan penkille tullut päivää
viettämään 3 paikallista abuelaa, ja he kysyivät että olisiko meillä antaa hieman vettä. Päivä
oli todella kuuma joten annoin heille kokonaisen 1½ litran pullon, koska olimme itse jo lähdössä kotiin ja emme enää sitä tarvinneet.
Naiset ottivat pullon mielellään vastaan, ja kun sanoin että saavat pitää se kokonaan, niin
yksi innostui vielä kysymään, että eikö olisi kylmempää vettä tarjolla.
Kun ajelimme vuonna 2006 euroopan läpi suomeen ja takaisin, niin ostimme autoon jääkaapin. Nyt pitänee harkita, että pitääkö se ottaa jälleen käyttöön. Voisihan sillä ainakin seuraavan kerran yllättää paikalliset abuelat tarjoamalla heille hellepäivinä vuoristossa kylmää
vettä. Samallahan siinä pysyisi myös omat eväät ja juomat viileinä.
12.05.

Puerto järjestetään 16 - 23.5.2009 elokuvafestivaali nimeltään "Festival Internacional de
Cine Ecológico y de la Naturaleza de Canarias"). http://www.retket.info/ajankohtaista /ajankohtaista.htm

13.05.

Kätköilypäivä. Kävimme etsimässä kätköä GC1D0T6, joka on multikätkö. Multikätkössä
lopullisen kätkön koordinaatit ratkaistaan reitillä olevien vihjeiden avulla. Kätkön tekijä on
luultavasti Saksalainen, ja meille tuotti hieman vaikeuksia ensimmäisen koordinaattivihjeen
selvittäminen. Se kun on vihjeessä espanjan kielellä ja englannin kielellä ymmärrettävissä
hieman eri tavalla. Meille jäi epäselväksi mistä rakennuksesta ensimmäisessä vihjeessä oli
kyse. Yhden numeron heitto ensimmäisessä vihjeessä tekee maastossa liki 19 metriä. Kun
paikka oli vielä jyrkän vuoriseinämän vieressä, niin GPS laitteen tarkkuus tekee vielä toisen
mokoman heittoa. Meillä ko. kätkö jäi tällä reissulla ratkaisematta.

15.05.

La Orotovan kaupungintalon edustan hiekkakuvion teko on alkuvaiheessa. Pressu on levitetty yläpuolella suojaksi, ja torin laatoissa oli liidulla tehtyjä luonnoksia. Kuvan otto hetkellä
paikalla oli kaksi henkilöä jotka sitä kuviota siihen suunnitteli.

27.05.

Barcelona-Manchester United 2-0 ja sen kuuli täällä. Autojen torvet alkoi soimaan puoli
kymmenen paikkeilla, ja sitä jatkui pitkälle yli yli puolen yön.

Kesäkuu 2009
01.06.

1,5 viikko kestänyt kameranostoni jäi tänään jonkinlaiselle kesätauolle. Jään nyt odottelemaan hintojen laskuja. Kyseessä on Canonin EOS 450D malli. Kiertelin kaupungin eri
kauppoja ja kyselin hintoja. Tähän mennessä tarjoukset on ollut 390 - 570 euron välillä.
Liikkeet jotka tammi-, helmikuussa lupasivat kameraa 350 euroon puhuivat nyt 450 euron
hinnasta. Hinnat tuntuu vaihtelevan myyjän ja asiakkaan mukaan.
San Telmon lähellä kirkon vieressä perjantaina kysyin ohimennen ikkunassa olevan 450D
mallin hintaa, ja myyjä lupasi sen 265 eurolla. Iltapäivällä menin sitä udelleen katsomaan.
Se oli kamera jota ei ole tehty Euroopan markkinoille, ja on tuotu jostain kolmannesta maasta. Valikkokielenä ainoastaan Englanti tai Saksa, ja takuusta ei tietoakaan. Paristo ja muuta
osat kerättiin tarvikehyllystä, koska ei ollut laatikkoa, jossa kameraan kuuluvat tarvikkeet
(remmi, kaapelit, ohjekirja, akku ja softat normaalisti on mukana).

Normaali käytännön mukaan minulle alettiin tyrkyttämään kaikkia muita kameramerkkejä, eli se ikkunassa oleva kamera oli laitettu siihen mielenkiinnon herättämiseksi.
Sanoin että haluan kameran jossa on suomenkielinen valikko, koska ominaisuuksia on niin
paljon että en ilman suomen kieltä saa kamerasta kaikkia toimintoja esiin. Lupasi hankkia
sellaisen maanantaiksi. Tänään menin sitten katsomaan sitä kameraa, ja hinta oli kohonnut
kahdessa päivässä 470 euroon. Se kauppa jäi tekemättä.
2.6.

Kävimme katselemassa La Orotavassa miten kaupungintalon edustalle rakennettava hiekkataideteos on edistynyt. Se oli vielä alkuvaiheessa, mutta joitakin kuvioita oli jo havaittavissa.

7.6.

TENERIFE 2 - 0 XEREZ Tällä voitolla Tenerife siirtyi sarja kärkeen 78 psteellä. Otteluita
on jäljellä kaksi.

8.6.

Kuningatarneidonkielen kukinta-aika alkaa olla parhaimmillaan. Me kävimme iltapäivällä
Las Cañadasin alueella kuvailemassa ko. kukkia. Kasvin valtava koko yllätti meidätkin, sillä
aikaisempina vuosina kuvaamamme kukinnot olivat huomattavasti pienempiä.
Jokaisen kasvin tuhannet kukat houkuttelee mehiläisiä runsain joukoin. Me olimme varautuneet Suomalaisella kyypakkauksella, mutta silti, piti olla tarkkana, jos aikoi kuvata kasvia
huomattavan läheltä.

13.6.

Tänään varmistui Teneriffan nousu Espanjan 1 divisioonaan. Kauden toiseksi viimeisin ottelu Girona - Tenerife päättyi 0-1 Tenerife johtaa sarjaa 81 pisteellä, kun otteluita on jäljellä
vain yksi. Santa Cruzin Europa plazalle oli pystytetty suuri näyttö josta viimeistä vierasottelua seurasi tuhansia ihmisiä.
Tämä voitto näkyi ja kuului myös Puerton katukuvassa. Autojen torvet toitottivat liki
kolme tuntia. Hiljenivät vasta hieman ennen kymmentä illalla. Sini-valkoiset liput ja viirit
liehuivat autojen ikkunoista, ja kannattajat olivat pukeutuneet seuran sinivalkoisiin väreihin,
ja huivein.

14.6.

Tänään sitten saapui kotiin voittoisa joukkue. Santa Cruziin oli rakennettu suuri esiintymislava. joukkueen sinivalkoisin tunnuksin maalattu bussi kuljetti joukkueen poliisisaattueessa
pohjoisen lentokentältä Santa Cruziin suorassa Tv lähetyksessä. Lähetys kesti yli neljä tuntia, ja sitä oli Tv Canarian mukaan seuraamassa teiden varsilla ja Santa Cruzin EuropaPlazalla yhteensä n. 250000 ihmistä.

18.6.

Aamupäivällä kävimme La Orotavassa kuvaamassa kaupungintalon edustalle tehtyä hiekkakuviota. Se oli jo valmis ja sitä suojaava ressu oli poistettu.
Vieraskirja toiminnassa on edelleen häiriöitä Shinybookin lupailuista huolimatta, joten olen
laittanut ottamani varmuustallenteen sivuille, ja lisännyt siihen linkin vieraskirjavalikkoon.

19.6.

Suomen Juhannus.

21.6.

La Orotavan Romeriassa. Olimme hankkineet Orotavan kansallispuvut ja ne yllämme sitten
kuljimme kulkueessa koko matkan. Lähtöpaikalle mennessä ostimme helistimen joka oli rakennettu olutpullon kruunukorkeista. Sitä me sitten ravistelimme musiikin tahtiin. Helistin
oli yksinkertaisuudessaan pieni lauta pala johon oli kiinnitetty kruunukorkkeja.
Vankkuriryhmiä on mukana yli 80. Me emme osallistuneet Romeriaan minkään vankkuriryhmän mukana, vaan kuljimme omaan tahtiimme. Huomasimme että oikein pukeutuneena
meihin suhtauduttiin kulkueessa aivan eri tavalla, kun aikaisemmin jolloin meillä ei ollut
kansallispukua. Tuli todistetuksi, että oikea pukeutuminen jokaista juhlaa varten on sen ar-

voista. Asiaa voisi verrata tilanteeseen että menee jäähalliin luistelemaan ilman luistimia.
Silloin on on läsnä, mutta auttamattomasti katsomon puolella.
23.6.

Olimme viettämässä juhannusta ja 30v hääpäiväämme Punta Bravassa.

24.6.

Kalasatamaan oli tuotu satoja vuohia, ja niitä uitettiin meressä ja lypsettiin maitoa myytäväksi. Uittamisella on saamieni tietojen mukiaan tarkoitus hoitaa eläinten nahkaa. Merivedellä on kuulemma parantava vaikutus pieniin haavoihin ja samalla se puhdistaa eläimen
turkkia mahdollisista ötököistä. Myös hevosia oli paikalla useita.

29.6.

Veromaksupäivä. Espanjan valtio otti se mikä sille kuluu. Täällä verovelvollisten eläkeläisten veroilmoitus viedään pankkiin ja pankki perii vuoden veron tililtä sen mukaan miten se
on ilmoitukseen merkitty. Yhdessä tai kahdessa erässä.

Heinäkuu 2009
Fiesta de Julio.
Tässä kuussa tapahtuu paljon, mutta suurin kaikista juhlapäivistä on 14.7. "Virgen del Carmen" ja useita tunteja kestävä kulkue, jota kalasatamaan saapuu seuraamaan arviolta n.
30000 ihmistä.
Tänään kävin ostamassa matkat kahdelle naapurisaarille.
10.7.-13.7. olemme La Plamalla, ja tarkoituksena on kulkea reitti Ruta de los Volcanes. Reitillä on ROTHER WALKING GUIDE kirjan mukaan pituutta 6½ tuntia, mutta kokemuksesta tiedän, että me emme ole koskaan meidän kävelyvauhdilla päässeet Teneriffan reiteillä
kirjan mukaisiin aikoihin, sillä ne on saksalaisen tavan mukaan lähes juoksemalla kellotettu.
16.7.-19.7.

Matkustamme El Hierrolle. Saari on meille ennen käymätön, joten tutustuminen saaren
luontoon ja nähtävyyksiin, sekä 8 kätköä takaavat sen että kolmen päivän aikana ei juurikaan luppoaikaa jää.
Ennen kaikkia näitä on Teiden yöretki ja se ajoittuu 6.7.-7.7. väliselle yölle. Silloin on lähes
täyden kuun aika, joten sään salliessa pääsemme ihailemaan Refugio Altavistasta saaren yöaikaisia maisemia.

6.7.

Toisen Teiden yöretken toteutimme Eskon ja Sirkun kanssa. Olimme lähtöpaikalla jo puolen
päivän jälkeen, sillä olimme varanneet tämän päiväseen nousuun aikaa runsaasti. Liikkeelle
lähdimme 12:24. Ensimmäinen pitempi tauko pidettiin maaperäkätkön kohdalla, sillä mittailimme ja kuvailimme kätkökohdetta riittävästi.
Toisen tauon pidimme varsinaisen nousun alkupisteessä, josta aloitimme matkan kohti
Altavistaa 14:18. Lämpötila oli korkea (+30º), mutta pienoinen tuulenvire auttoi meitä runsaasti. Kun pitää kantaa mukana kahden päivän eväät ja juomat, sekä lämmintä vaatetta ja
tuulen pitävää vaatetta, tulee repulle painoa.
Myös tällä etapilla oli kätkö, jota me emme kuitenkaan löytäneet, sillä kätkön vinkki oli
laitettu johonkin kolmannelle sivulle joka ei minun selaimessani toiminut oikein. Tämä kätkö jäi löytymättä, koska se ei ollut siinä missä sen piti koordinaattien mukaan piti olla. Kun
vielä lähi ympäristö oli samanlaista kivikkoa joka puolella, niin kätkön löytyminen ilman
vinkkiä on liki mahdotonta.
Altavistaan saavuimme vähän yli viisi. Lämpötila oli n. 20 astetta. Majoituspaikat jaetaan
illalla 20 paikkeilla joten meillä oli kolmisen tuntia aikaa. Altavistan keittiö on aika lailla

kunnolla varustettu, joten ruoan laitto siellä onnistuu hyvin. Vielä jäi illalla aikaa katsella ja
kuvailla maisemia. Panoraamakuvaa yritin kuvata, mutta aika näyttää tulko siitä mitään.
Makuupaikat jaettiin illalla kahdeksan paikkeilla, ja me saimme tutun huoneen ja tutut paikat (marraskuu 2008). Jaoimme huoneen neljän muun kiipeilijän kanssa. Herätys puhelimeen ja unten maille, sillä aamulla herätys 4:00.
7.7.

Herätyskello soi 4:00 Ilmastointi huoneissa on olematon, joten nukkuminen lämpimässä oli
hieman levotonta. Aikaa ei ollut hukattavissa, joten kannoimme heti varusteemme eteisen
puolelle, ja ryhdyimme syömään aamupalaa. Aamukahvin ja kaakaon saa automaatista (2
€), joten niitä ei tarvinnut itse keittää.
4:30 olimme jo pihalla valmistautumassa yö kiipeilyyn (reitin hankalimpaan osuuteen).
Hankaluus tulee erittäin kivikkoisesta maastosta ja pimeästä. Täysikuu helpotti alkumatkaa,
ja kulkeminen oli helpompaa, kun marraskuussa 2008, jolloin oli "pilkkopimeää".
Lämpötila oli +8º ja tavoitteena oli Teiden huippu, jonne matkaa 2,3 km. Teiden huippua
kiertävälle polulle saavuimme klo. 5:43, joten meillä oli riittävästi aikaa käydä näköalapaikalta maisemia Teneriffan pohjoisrannikon suuntaan.
Polku jota pitkin huipulle pääsee alkaa hissiaseman takaa, ja polun alkupäässä olevalle
"portille" saavuimme 6:03. Siinä vaiheessa meillä oli auringon-nousuun aikaa hieman reilu
tunti, joten aloitimme nousun huipulle verkkaisesti. Kun pääsimme lähelle huippua, niin
päivän kajo alkoi jo valaisemaan sen verran että otsalamput sai jo sammuttaa ja laittaa reppuun. Huipulla olimme muutamaa minuuttia ennen seitsemää, joten oikeaan auringon nousuun oli vielä aikaa n. 7 minuuttia. Me näimme auringon vasta 7:14 sillä pilvet peitti ensi säteet.

8.7.

Meille tarjoutui harvinainen tilaisuus, sillä pääsimme Eskon ja Sirkun luokse seuraamaan ja
kuvaamaan Yön kuningattaren kukintaa.

10.07.

10:00 lento Tenerife Nortesta La Palmalle.
Olimme varanneet 4 päivän matkan. Tarkoituksenamme oli patikoida La Palman eteläisimmän harjanteen yli. Reitti alkaa Refugio del Pilarista, ja on nimeltään Ruta de Los Volcanes.
Olimme ostaneet 4 päivää ja 3 yötä matkan lentoineen, jota myydään residenteille 92 euron
hintaan. Majoitus paikan suhteen meitä onnisti hyvin. Apartamentos Los Rosales URB.
SAN ANTONIO DEL MAR - PLAYA DE LOS CANCAJOS , 38712 BREÑA BAJA, La
Palma ESPAÑA.
http://www.oasis-la-palma.com/hotels_appartments_lapalma/apartamentos_los_rosales.html
Paikka oli esitteen mukaan yhden tähden apartamento, mutta uima-allas, suuri parveke, palovaroittimet (2 kpl.), ensisammutusvarustus. makuuhuone, olohuone-keittiöyhdistelmä,
WC, kylpyamme + suihku. Kaikki paikat siistissä kunnossa.
Alueena Cancajos oli rauhallinen. Vain muutama baari, ja pari kauppaa. Kaupat avoinna
arkisin n. 21 saakka ja toinen auki myös sunnuntaina, mutta vain aamupäivällä.

11.07.

7.50 lähtö taksilla kohti El Pilaria picknicpaikkaa. Noin 30 min. ja 24.60€ niin olimme lähtöpaikalla. Taksikuski otti meistä pari valokuvaa ja 8:25 katosimme metsään seuraten punavalkoista reittiä numero 131.
Edessä oli ennakkotiedon mukaan n. 17 km vaellus nousu/lasku korkeuden ollessa +500/1200m

Lähtöpaikka sijaitsi 1410 metrin korkeudessa. Alkumatkan maisemat muistutti kovasti
"Urkupillireitin" maisemia. 11:23 olimme meidän kulkemamme reitin korkeimmassa pisteessä, 1938 metriä. Maasto alkoi muuttumaan mustaksi laavahiekkapohjaiseksi, ja samalla
se muuttui pehmeäksi, joten käveleminen siinä muuttui vaikeammaksi ja rankemmaksi.
11:54 (1859M) olimme saapuneet toiselle kätkölle, joiden tiedot olimme ottaneet mukaan
etsimistä varten. Tämä kätkö teetti hieman työtä, sillä se oli upotettu maahan ja havuneulasten kerros maassa oli n. 10 senttiä. Aikaa kului 40 min.
14:03 (1080M) Olimme kolmannella kätköllä, ja sen löytymiseen kului aikaa vain 8 minuuttia. Tässä vaiheessa oli jo alkanut reitin laskuvoittoinen osuus, ja pehmeässä maastossa
se oli muuttunut hankalammaksi kulkea. Pieniä kiviä piti poistaa kengistä moneen kertaan.
15:24 istuimme Fuencalientessa, bussipysäkin viereisessä baarissa maistelemassa huurteisen kylmää Doradaa, ja odottelemassa 16:30 lähtevää bussia. Bussilinja ei kulkenut Los
Cancajosin kautta, vaan jätti meidät lähimmälle pysäkille, josta jouduimme kävelee loppumatkan (n.3 km). Bussikyyti Fuencalientestä Los Cancajosiin n. 26km oli 2€/hlö.
Me olimme käyttäneet reittiin 6 tuntia 59 min. (kätköihin käytimme 48 min.) Kuluttaneet 4
litraa energiajuomaa ja n. 2 litraa vettä. Oma GPS laitteeni mittasi reitille pituutta 18,4 km +
bussimatkan loppu 3km = 21,4km.
12.07.

Verryttelypäivä. Viikko sitten kiipesimme Teidelle katselemaan auringon nousua, ja se ei
seuraavana päivänä tuntunut lihaksissa mitenkään. Eilinen päivä oli kuitenkin niin paljon
erilainen maastoltaan ja maapohjaltaan että kun aamulla nousi sängystä ylös, niin heti ensi
askeleesta tiesi kävelleensä. Niinpä tästä päivästä tehtiin sellainen kaupunkipäivä.
Menimme Santa Cruz de la Palmaan. Koko matkan pääsee kävelee siten että ei juurikaan
tarvitse autojen seassa kulkea. Sunnuntai päivä kun oli niin Santa Cruz de la Palmasa ei tapahdu mitään. Lähes kaikki paikat oli kiinni, vain muutama baari oli auki, että kahvilla pääsi
käymään. Parin tunnin katselukierros ja paluu Los Cancajosiin. Kokonaismatkaa kävellen
12,7 km.

13.07.

Kotiutumispäivä. Huoneen luovutus 10.30 Matkalaukun saimme jättää recepcioniin neljäksi
tunniksi, koska lentomme lähti vasta 17.00 Palasimme Santa Cruz de la Palmaan, mutta nyt
bussilla. Tänään kaikki paikat oli auki, ja elämä eiliseen verrattuna todella vilkasta. Pari tuntia kiertelimme kauppoja ja erilaisia liikkeitä. Kahden paikkeilla palasimme Los Rosalesin
uima-altaalle paistattelemaan päivää. Kolmen jälkeen haimme laukun "respasta" ja lähdimme bussilla lentokentälle.
Tämän reissun saalis 3 uutta löydettyä kätköä. La Palmalla on ryhmä joka järjestää patikkaretkiä viikoittain. Jos jotain kiinnostaa, niin voi tutkia sivustoa. www.nautor-trekking.com

14.07.

Virgen del Carmen

15.07.

Pakkaus päivä. 16.07. 9:50 lento El Hierrolle. Kolme päivää ja kolme yötä. Paluu on jo heti
iltapäivällä, sillä 19.07. ei enää ollut viimeiselle lennolle paikkoja.
Tälle reissulle olen tallentanut GPS laitteeseeni El Hierron kaikki 13 kätköä. Yritämme löytää/ratkaista niistä mahdollisimman monta kolmen päivän aikana.

16.07.

Saavuimme El Hierrolle 10.30 Puolen tunnin matka Valverdeen, ja hotelli Boomeran on
meidän majapaikka seuraavat kolme yötä.
Heti auton vuokraus hotellin kautta. Citroen C3 oli kulkuneuvonne seuraavat 3 päivää.
13:00 lähdimme ensimmäiselle kierrokselle. Tarkoituksemme on kiertää viis kätköä jotka
sijaitsevat korkeimmilla paikoilla, ja kaksi niistä kätköjä joiden ratkaiseminen saattaa viedä

aikaa. Monikätkö (multicache) vei aikaa, sillä Ensin piti etsiä määrätty vanha "talonrähjä",
ja siitä piti sitten laskea koordinaatteja ja kätkön paikkaa.
Toisena oli pulmakätkö, ja se oli vinkkien ja loppukysymysten puolesta hieman epäonnistunut, mutta eipä kätköllä ole juurikaan kävijöitä ollut. Kolme muuta normaaleja peruskätköjä. Kaikki paikallistettu.
Hotellille palasimme hieman ennen kahdeksaa illalla.
17.07.

Vuorossa saaren pohjoisosa, länsirannikko ja lounaisnurkka. Kaikkien piti olla peruskätköjä,
ainakin Geocaching sivuston mukaan, mutta yhdellä tekijällä oli mennyt kätkötyypit hieman
sekaisin, ja siitä oli tullut sellainen multikätkön, maaperäkätkön ja peruskätkön sekoitus.
Geocaching sivuston mukaan peruskätkön (Traditional cache) selitys on seuraava: Annetut
koordinaatit ilmoittavat suoraan kätkörasian sijainnin. Kätkön kuittaamiseksi ei tarvitse
mennä mihinkään muualle eikä tehdä mitään ylimääräisiä temppuja.
Kun kätkö viedään maanalle ja koordinaattien mukaan yli 100 metrin päähän luolan suuaukosta, niin se ei ole minusta enää peruskätkö. Paluu hotelliin illalla n. 19:30 Päivän saalis
5 kätköä.

18.07.

Kolmas päivä ja jäljellä 3 peruskätköä. Kaksi saaren itärannikolla ja yksi etelässä Cala de
Tacorón uimarannan lähellä. Nämä oli selvitetty muutamassa tunnissa. Palasimme Valverdeen jo iltapäivällä ja joten kerkesimme vielä monta tuntia seuraamaan heidän juhliaan. Ohjelma esitteessä luki 18 päivän kohdalla Fiesta de El Cabo.

19.07.

Paluu Teneriffalle. Lento lähti El Hierrolta 12:45, eli 15 min etuajassa. Reissun saalis 13
kätköä. Ajettuja ja käveltyjä kilometrejä yhteensä 312. Suurin osa on ajettuja. Käveltyjä en
ole ehtinyt erittelemään.

26.07.

Aallonmurtajan viereisillä parkkipaikoilla ilmailuaiheinen tapahtuma FESTIVAL INTERNACIONAL de Aeromodelismo y Aeronaútica.
Paikalla useita helikopteriyksiköitä. Palolaitos, ilmavoimat, poliisi ja pelastuslaitos. Kaikki esittelivät omaa toimintaansa järjestetyllä näytöksellä. Mukana myös laskuvarjo, ja pienlentokone näytöksiä.
Tapahtuma oli maksuton.

31.07.

Katutöiden määrä on Puertossa suuri tällä hetkellä. Etupäässä remontit on sähkö, viemäri ja
vesitöitä. Katujen reunaan on kaivettu pitkiä matkoja n. metrin levyistä kanavaa. Valmistumispäivää en tiedä, mutta työntekijöitä on runsaasti, joten eiköhän ne syksyyn mennessä ole
valmiina. Taoron vesipuistoremontti on myös kesken.
Tänään kävimme tutkimassa retkipolkujen tilannetta Mercedeksen metsässä, ja lämpötilan
ja kuivuuden johdosta ne on suljettu, joten metsäpoluille ei ole tulipalovaarojen johdosta nyt
mitään asiaa.
Käväisimme myös Santa Cruzissa. Auton ulkolämpömittari näytti korkeimmillaan +42,5º Se
todella korkea lämpö, kun ottaa huomioon että kosteusprosentti on yli 70. Puertoon tullessamme lämpötila oli vain 30 astetta.

Elokuu 2009
1.08.

Viimeyönä syttyi La Palman metsäpalo saaren kaakkoisosaan. Alueelta on evakuoitu n.
4000 ihmistä.

3.08.

Kuivuus ja kuumuus aiheutti sen että saarilla kiellettiin metsäpoluille meneminen ja kulkeminen metsäpalovaaran johdosta. Myös tulenteko piknikpaikoilla ja kaiken sorttiset ilotulitukset saarilla kiellettiin. Meidän suunnittelema retki Anagan vuoristoon jouduttiin myös perumaan.

8.08.

La Palman metsäpalot on sammutettu ja evakuoidut asukkaan ovat palanneet "koteihinsa".
Osa paloalueen rakennuksista tuhoutui kokonaan ja toiset paloivat vain osittain. Noin nelisenkymmentä taloa/kotia kärsi eriasteisia palovaurioita.
Perjantaina Santa Ursulassa oli jälleen näyttävä ilotulitus tapahtuma, joten alkuviikosta
voimaan tullut ilotulitus kielto on sitten loppunut.
Tänään alkoi kolmen viikon puutarhanhoitojakso. Käymme 2-3 päivän välein kastelemassa
kukkia, ja muutenkin tarkastamme että ko. asunnossa kaikki on kunnossa.

10.08.

Parin viikon maalausurakka on lopussa. Parvekkeen ovi ja ikkunan karmit sekä pari sisäovea sai uuden valkoisen värin. Vanhan maalin poistaminen kokonaan ei ollut mahdollista,
joten maalipinta vain hiottiin ja maalattiin sitten uudelleen. Auringon paiste ei kuumenna
valkoista kuten kuumentaa tumman, joten hieman kuumuudesta kärsinyt puu saa pari vuotta
lisäaikaa.

22.08.

Puutarhan hoitojakso alkaa olla jo loppumaisillaan, sillä meidän puutarhanhoitojakso loppuu
maanantaina.
Tänään vaikutti jo hetken aikaa siltä että nyt se viimeinkin onnistuu se kameranosto.
Päiväkierroksella näin jälleen Canon 450D "järkkärin" kamerakaupan ikkunassa, joten
sisälle kysymään hintaa. Kauppias ilmoitti hinnaksi 395€ joten kotiin rahoja hakemaan.
Viiden toista minuutin neuvottelun jälkeen selvisi että 395€ oli rungon hinta ja objektiivi
myydään erikseen, vaikka ne oli kiinni toisissaan, silloin kun hintaa kysyin. Nopea laskutoimitus kertoi että koko paketin hinta olisi 540€. Minä siihen tokaisemaan että se on kalliimpi kuin suomessa. Kauppiasta kiinnosti kovasti suomen hinta. Minä ilmoitin että 550 euroa, joten hänen hintansa halvan verotuksen takia oli kiskurihinta. Kauppias alkoi heti laskemaan uutta hintaa, mutta minä poistuin ulos, enkä palannut, vaikka hän vielä perään huusi
ja pyysi tulemaan takaisin. Kotona tarkastin vertaa.fi sivuilta Canonin tämän hetken suomen
hinnan, ja se oli 568 euroa. Yhtään rehellistä kamerakauppiasta en ole vielä Puerton keskustasta tavannut.

29.08.

Viikolla kävimme Santa Cruzissa vaihtamassa puhelinliittymät. Luovuimme Movistar liittymistä, ja vaihdoimme Yoigoon. Entiset numerot säilyivät, joten vaihto ei aiheuttanut mitään ylimääräisiä muutoksia kotisivuille ja käyntikortteihin. Yoigossa on mahdollista puhua
toiseen Yoigoon 60 minuuttia päivässä 0 euron hintaan. Maksettavaa tulee vain puhelun
avausmaksusta joka on aina 0,15/puhelu euroa. Olemme tehneet ystäviemme kanssa päätöksen että kaikki vaihtaa Yoigoon jolloin voimme soitella toisillemme edulliseen hintaan.
Yoigon hinnoittelu on selkeä, koska puhelut on ympäri vuorokauden saman hintaisia.
Kameran osto ei onnistunut vieläkään. Kävimme myös Maya nimisessä kaupassa, mutta asia
ei edistynyt mitenkään, sillä siellä hinta oli hyllyn reunassa 575 euroa, eli kalliimpi kun suomessa. Näissä kaupoissa tinkiminen ei auta, niin kamera jäi edelleen ostamatta. Nyt olen
kiertänyt suurimman osan Puerto de la Cruzin kamerakaupoista, ja jokaisessa joissa olen
käynyt on yritetty huijata oikein kunnolla.
Ainoastaan yksi kauppias on suoraan sanonut, että, jos joku lupaa Canon 450D kameran
objektiivin kanssa alle 400 euroin, niin silloin se tarkoittaa että se on jo alle oman hankintahinnan. Alkaa vaikuttamaan siltä, että kameran hankinta saattaa jäädä seuraavaan suomen
reissuun. Ihmettelen vaan, että millä ne kauppiaat elää, tai sitten huijattavia riittää.

31.09.

Tänään valmistaudumme tämän kesän viimeiseen vierailuun naapurisaarelle. Huomenna
lähdemme 4 päivän ajaksi tutustumaan Las Palmasin kaupunkiin.

Syyskuu 2009
01.09.

Saku saapui Belairin portille 6:30 Olimme varanneet kuljetuksen Santa Cruzin satamaan,
sillä olimme lähdössä passin uusimisreissulle. Se pitää nykyään tehdä Las Palmasissa. Laivan aikataulun mukainen lähtö aika oli 8:00. Satamassa meitä kuitenkin odotti yllätys. Laiva
on vielä tulomatkalla Madeiralta, ja on myöhässä n. pari tuntia.
9:40 laiva lähti, ja n. 3 tunnin kuluttua saimme Las Palmasin sataman näkyviin. Satamasta
otimme heti taksin, ja lähdimme kohti hotellia Luz Playa. Meille sattui kuitenkin taksimies,
joka ei tuntenut hotelliamme, vaikka se koko kaupungin tunnetuimmalla rantakadulla. Hän
otti radiopuhelimen avuksi, ja kyseli toisilta kuskeilta ajo-ohjetta ko. hotelliin, mutta kukaan
ei tuntunut tietävän. Esko selitti että se on lähellä tuota korkeaa rakennusta, jossa yläosa on
vino. Se auttoi, ja pääsimme ko. rakennuksen viereen. Siitä Esko osasi opastaa meidät hotelliin. Olimme hieman ihmeissämme, että taksissa on työntekijöitä, jotka ei tunne omaa kaupunkiaan.
Passinhaku oli suunniteltu keskiviikolle, joten tulopäivän iltana läksimme etsimään ruokakauppaa jotta saamme aamupalatarpeet jääkaappiin. Me kävelimme rannan suuntaisesti kohti etelää, ja siellä suunnassa ruokakauppoja tuntui olevan harvakseltaan, tai ne olivat siestalla, joten emme niitä huomanneet. Sitten osuimme SPAR kauppaan, ja sieltä saimme tarvitsemamme tarvikkeet.
Illan hämärtyessä oli vuorossa ruokapaikan etsiminen. Rantakadulla oli kaikenlaista kuppilaa ja tavernaa. Me etsimme tavallista ruokapaikkaa. Ei mitään "Mäkkäriä" ja ranskalaisia,
joten valitsimme ravintolan nimeltään El Cerdo Que Rie, ja se osoittautui hyväksi valinnaksi.
Illalla seurailimme rantakadun ja rannan elämää hotellin parvekkeelta, josta avautui todella
upea näkymä rantaan. Lakaisukoneet, painepesuriautot, rantahiekan puhdistuskone, ja sadat
yöliikkujat sekä lenkkeilijät ja roskapönttöjen tyhjentäjät pitivät sen huolen että rantaalueesta voi sanoa, että se elää ympäri vuorokauden.

02.09.

Passinhakemuksen päivä. Esko ja Sirkku lähti konsulaattiin, ja me rannalle katselemaan
aamupäivän elämää. Hiekkataiteilijat rakentelivat kuvioitaan. Rannalla tapahtui koko päivän. Oli jumppaajia, voimistelijoita, monenlaisia kuvioesiintyjiä, sitten oli runsaasti isovanhempia, jotka olivat rannalla lapsenvahtina 1, 2 tai useamman lapsen kanssa.
Iltapäivällä teimme kävelykierroksen kaupungille. Lähdimme hotellilta Calle Sagasta 66:sta.
pitkin Playa de Las Canterasia etelän suuntaan. Rannan toisessa päässä siirryimme itäpuolelle Playa de Las Alcaravanerasin puolelle. Siellä edelleen Muelle Deportivolle saakka, josta käännyimme takaisin. Paluumatkan teimme Santa Catalinan puiston kautta. Matkan pituus kartalta mitattuna n. 10 km.
Ennen ruokailua kävimme vielä La Isletan kaupunginosassa kiertelemässä Kiinalaiskauppoja. Niitä nimittäin riittää siinä kaupunginosassa. Kävimme ainakin 20-30 kaupassa, ja emme
ole varmoja kävimmekö edes puolissa. Kaupat oli hieman sekavia, koska kaikki tuotteet oli
lattialla pahvilaatikoissa, ja ne ei olleet mitenkään järjestyksessä.
Tämän illan ruokapaikkana ruokapaikka nimeltään Papa's Paikan erikoisuus on uuniperunat,
jotka täytetään omavalintaisen tai valmiin mallin mukaan erilaisilla täytteillä.

03.09.

Aamupalan jälkeen oli vuorossa kävelylenkki pohjoisen suuntaan. Hotellilta matka suuntautui läpi La Isletan kaupunginosan ja jatkui kohti varuskunta-aluetta. Hieman enne Casa de
las Coloradas nimistä kylää kuittasimme Las Palmasin alueen ainoan kätkön. Kätköltä kiipesimme läheiselle kukkulalle jossa on huipulla suuri risti. Sieltä kuvaustaukojen jälkeen
laskeuduimme alas Bahia del Confital rannalle, ja sieltä rantakujia pitkin takaisin hotellille.
Hotellin kohdalla siirryimme vedenrajaan rantaa, ja kävimme vielä katselemassa kaupunkina rannan suunnasta n. 4 kilometrin verran.
Eskon suomenaikainen ystävä pitää Las Palmasissa ainoana suomalaisena baaria, nimeltään
EL ANCLA - ANKKURI. Se sijaitsi Luz Playa hotellin alakerrassa. Illalla kävimme omistajaa ja muuta henkilökuntaa moikkaamassa, ja biljardia pelaamassa. ANKKURIN henkilökunta oli oikein palvelualtista, ystävällistä ja huumorintajuista..

04.09.

Kotiinlähtö päivä. Hotellihuoneen luovutus puolenpäivä aikaan. Olimme neuvotelleet että
saamme jättää laukkumme Suomiravintola ANKKURIN takahuoneeseen, jolloin voimme
käydä vielä tekemässä pienen kaupunkikierroksen, ja syödä pienen välipalan, ilman että tarvitsee huolehtia laukuista.
n. 14:30 siirryimme laukkuinemme tienvarteen taksia etsimään. Se saatiin helposti, ja kun
ilmoitimme että Teneriffalle lähtevän ARMAK:sen laituriin. Taksi kuski varmisti, että Teneriffalle. Me sanoimme että kyllä. Matkaa teimme muutaman kilometrin, ja saavuimme laiturille jossa oli ARMA:ksen infotoimisto. Esko tuumi että tämä ei taida olla oikea laituri,
johon taksikuski että kyllä se on ja tuossa on infopiste, ja toimitti meitä ulos. Me menimme
sisälle kyselemään, että missä on laiva, niin meille vastattiin että tuolla 3:n kilometrin päässä toisessa laiturissa. Tämä on Lanzaroten suuntaan lähtevän ARMA:ksen laituri. Onneksi
paikalta oli bussi kuljetus toiselle laiturille.
Hienosti meni taksireissut. Kaksi kertaa niitä käytimme. Ensimmäinen kuski ei tuntenut
kaupunkiaan, eikä osannut ilman Eskon neuvoja ajaa oikeaan paikkaan. Esko tiesi mihin
olimme menossa, mutta seuraavalla kerralla kyytiin saattaa tulle lomailija, joka ei tiedä kaupungista mitään, eikä osaa itse neuvoa. Toisella kerralla kuski ajoi väärälle laiturille vaikka
itse vielä varmisti kysymällä että kummalle laiturille olemme menossa. Näiden kahden kyydin perusteella ei Las Palmasin takseille voi antaa yhtään pistettä. Todella surkeaa palvelua
sattui meidän kohdalle. Laivaan päästiin kuitenkin puoli tuntia ennen lähtöä.

05.09.

Olen saanut 5.9. palautetta siitä että arvostelin Las Palmasin taksien toimintaa. Siitä huolimatta en millään voi kehua sitä kahden matkan perusteella, joista kumpikaan ei mennyt kuten taksimatkan pitää mennä. Minun ei tarvitse kuljettaa matkoillani navigaattoria sen takia
että meille sattuu asiansa osaamaton taksimies. Teitämättömyys on kuljettajan oma ongelma, joten hommatkoon itse oman navigaattorinsa..

06.09.

Pinolere:ssä käsityöläismarkkinoilla Saarten käsityöläiset esittäytyivät kolmen päivän ajan
Pinoleren XXIV Feria:ssa. Esillä oli kaikensorttista käsin tehtyä tuotetta. Valmistusmateriaalina oli käytetty; puuta, lasia, metallia, rottinkia, narua, ja kaikkea muutakin rakennusmateriaalia. Myös leivonta, ja ruokatuotteita oli runsaasti esillä.

08.09.

Urkupillireitillä piilottamassa kätköä. Samalla tarkastimme mikä on polun kunto kesän jäljiltä. Reitin alkupäässä Calderassa oli suuri kyltti jossa kerrottiin, että Aguamansan alueelle
oli myönnetty hieman yli 550.000 euron määräraha, jolla kunnostetaan polkuja ja laitetaan
uudet viitat ja opastekyltit.
Urkupillireitin polku on erittäin hyvässä kunnossa, ja paikka paikoin koko polku on merkattu kulkemaan uutta linjaa. Monia uusia tolppia on retin varrelle asennettu, mutta ne on
vielä ilman viittoja, joten tulevista reiteistä ei vielä ole tietoa.

10.09.

Chamorcassa. Myös Chamorca - Tafada - Roque Bermejo reitin polku on hyvässä kunnossa.
Reitti jota me olemme Chamorcassa kiertäneet on sellainen, että osa siitä on alueella joka ei
ole uuden merkitsemisjärjestelmään mukaan ollenkaan virallinen reitti. Se osuus on kuitenkin Chamorca / Tafada alueen hienointa, vehreintä ja määrättyyn aikaan vuodesta myös linturikasta metsäseutua. Juuri nyt alue on kuivan kesän jäljiltä lähes kukkimatonta, mutta joulun jälkeen alkava kukintakausi alueella kestää pitkälle kesään saakka. Tämän alueen polut
sai uudet viitat ja kyltit viime vuoden aikana.

11.09.

Santa Cattalinassa grillijuhlissa.

15.09.

Kätköily päivä. Lähdimme liikkeelle hieman ennen kymmentä. Tälle päivälle varasimme
kuusi (6) kätkö. Kaikki on Santa Cruzin eteläpuolella, El Rosario - Candelasria - Güimar Arafo alueella.
Ensimmäinen, Ermita El Rosarion kätkö kuitattiin klo. 11:57 Täältä jatkoimme Mirador
Barranco Hondo nimiselle kätkölle. Sen kuittasimme näköalapaikan maisemissa klo. 12:29
Mirador Barranco Hondosta jatkoimme Candelariaan. Siellä kätkö La Virgen teetti hieman
töitä, sillä siihen liittyi muutakin kun pelkkä kätkö löytäminen. Kuittaus klo. 13:18 Candelariassa pidimme myös kahvitauon ja käytimme paikallisten kahviloiden palveluja hyväksemme. Kahvitauon jälkeen suuntasimme kohti Malpais Güimaria. Siellä oli saman niminen
kätkö lähellä rantaa. Kävelymatkaa tämän kätkön kuittaamiseen tuli tämän päiväsistä kätköistä eniten, eli 3,3 km. ja aikaa kului 58 min. Malpais Güimar kuitattiin klo. 14:50 Rannasta siirryimme Güimariin, ja siellä pyramiidien viereiselle alueelle. Siellä kätkö nimeltään
El Misterio de las piramides. Tähän kätköön uhrasimme ennakkotutkimisaikaa runsaasti, sillä se on monelta jäänyt löytymättä. Tutkimme spoiler kuvia ja muutamaa muutakin kuvaa.
Me kuittasimme sen 15:51 Viimeinen kätkö Arafo TF 523 oli tavallaan jo kotimatkamme
varrella. Kätkön rasia oli palasina, joten sen kohtalo on ensimmäisen sateen tullen surkea,
jos ei kätkön tekijä käy sitä korjaamassa. Nyt se kuitenkin oli paikallaan, vaikkakin hieman
siipeensä saanut. Meillä kuittaus-aika 15:56. Kotiin palasimme Los Rodeoksen kautta n. klo.
18:00.

16.09.

Tänään vuorossa vuorossa reitti Cruz del Carmen - Batan de Abajo - Cruz del Carmen
Kun paljon kuvaa ja aina pitää kameran taskussa, niin joskus sattuu kohdalle tilanne josta
saa onnistuneen kuvan. Minulle se sattui Batánissa. Kyseessä oli sammakkoperheet, jotka
olivat majoittuneet kahteen kukkaan.

21.09.

Sammakkokuva oli TV Canarian iltauutisten lopussa, sään jälkeen.

22.09.

Auton katsastus päivä. Lauantaina menin katsastuskonttorille postin tuoman lapun johdosta.
Ymmärsin sen olevan ajanvarauslappu, joka muistutti minua siitä että on jälleen aika katsastaa auto. Sain ajan tälle päivälle. Olin paikalla jo hieman ennen kahta. Tiskillä ilmoitin että
minulla on aika vasta 14:30 johon virkailija sanoi että ei haittaa, sillä tänään on aika hiljaista. Dieselauton katsastusmaksu oli 43.01 euroa. Täällä ei juurikaan hintoja pyöristetä.
Itse katsastustapahtuma on samanlainen kun suomessa. Mittarit ja laitteet rekisteröin välykset ja muut ylisuuret toleranssit. Myös jarrut ja valot tarkastetaan aivan samalla tavalla,
kun suomessa.
Kuuden vuoden ikäisessä autossa ei voi olla kovasti vikoja, koska se on säännöllisesti tarkastettu, ja huollettu merkki-liikkeessä.
Ajoaikaa tuli lisää kaksi vuotta, eli seuraava katsastus on syyskuussa 2011.

30.10.

Tänään kiipesin kolmen suomalaisen kanssa Teidelle. 6:30 lähdin Puertosta ajelemaan kohti
hissiaseman parkkipaikkaa. Ajelin yksin, sillä kanssakiipeilijät asustavat etelän puolella, ja
tulivat sieltä omilla kuljetuksillaan.

7:35 oli hissiaseman risteyksen läheisellä parkkipaikalla odottelemassa. Aurinko oli juuri
nousemassa joten sain ihailla Teiden huipun erilaisia värisävyjä hieman punertavassa valaistuksessa. Valokuvaukseen olin liian lähellä vuorta, joten tällä kertaa oli tyytyminen ainoastaan katselemaan.
Ryhmän saavuttua siirryimme hissiaseman parkkipaikalle, ja jätimme toisen auton siihen,
odottamaan paluutamme, jonka teimme hissillä. Sitten siirryimme lähtöpaikalle.
8:06 olimme 2304 metrin korkeudessa valmiina aloittamaan 1414 metrin nousemisen.
Kun maastossa liikutaan, niin aina on Geokätköt mielessä, ja ensimmäinen tämän retken
neljästä kätköstä oli kohdalla klo. 9:14 Olimme silloin 2615 metrin korkeudessa.
9:48 olimme vuoren juurella, ja valmiina aloittamaan varsinaisen nousun. Tähän mennessä
olimme nousseet 463 metriä, ja käyttäneet siihen aikaa 1 tunti 43 min.
3000 metrin korkeusrajan ylitimme 10:35 ja kymmenen minuuttia myöhemmin saavuimme toisella kätkölle. Se löytyi kuvavinkin perusteella helposti. Altavistaan saavuimme 11:31
Noin kymmenen minuutin tauon jälkeen jatkoimme matkaa, sillä luvan mukaiseen "huiputuksen" alkamiseen oli aikaa 1,5 tuntia ja matkalla vielä kätkö Gueva del Hielo ja yksi peruskätkö. Nämä molemmat kävimme kuittaamassa ja jatkoimme matkaa. Tässä vaiheessa
piti jo pukeutua pitkähihaiseen puseroon, sillä vaikka oli lämmintä, niin tuuli oli yli 3000
metrin korkeudessa paikka paikoin suhteellisen navakkaa.
Hissiaseman viereiselle portille saavuimme 13:20 Tässä vaiheessa joukkoomme liittyi
yksi kiipeilijä lisää, joten korkeimmalle huipulle menimme 5 henkilön ryhmällä. Lupamme
huipulle alkoi 13:00, mutta siitä huolimatta pidimme riittävän tauon ennen lopullista "huiputusta". Teiden huipulla olimme 13:48 Maisemien katselun ja kuvaksien jälkeen aloitimme
laskeutumisen alas. Luvantarkastusportille saavuimme 15:29
Olimme käyttäneet huipulle kiipeämiseen ja alastuloon lupaportille aika 7 tuntia 23 minuuttia.

Lokakuu 2009
4.10.

Kuukausi on vaihtunut, ja olemme siirtyneet Lokakuun puolelle. Puerto de la Cruzissa on
koko kesä tehty katutöitä, ja nyt on muutaman viikon ollut menossa jonkinlainen julkisivuremontit. Suuri määrä huonossa kunnossa olevia taloja on kunnostettu, kattoja korjailtu, ja
pinta saanut uutta maalia. Myös El TOPE hotelli on maalausremontissa.
Jorman baari avasi ovensa 2.10.09 Osa henkilökunnasta on vaihtunut, mutta on myös pari
työntekijää, jotka olivat mukana jo viimevuonna.
Kerhon lento tuo tänään tullessaan pari sataa suomalaista, jotka levittäytyvät saaren eri alueille Pohjoisrannikon puolelle tulee toista sataa, ja etelän puolelle ja saaren muihin osiin loput.

10.10.

Olen lisännyt Puerto de la Cruz valikkoon tietoja Lääkäriasema Vida:sta, joka sijaitsee
Avenida de la Betancourt y Molina, Local 20 osoitteessa (ent. Avda. Generalisimo) Seuraava kortteli Hiper Dinon jälkeen rantaan päin. Vastaanotossa työskentelee suomalainen Tiina,
jonka kanssa on tarvittaessa helppo asioida suomen kielellä.
Kesän jatkuneissa katutöissä on otettu jonkinlaista loppukiriä, sillä kokonaan ajokiellossa
olleille kaduille pääsee jo autolla liikkumaan. Talojen kohdalla kaupungin ehostus on edelleen käynnissä monissa kortteleissa. Jopa vanhoja harkkopinnalla olleita seiniä kunnostetaan. Harmaat harkkoseinät, joiden ohi on kulkenut liki viisi vuotta on aivan toisen näköisiä,
nyt kun ne on kunnostettu. Kun rakennusalalla on lama, niin ammattitaitoista väkeä on saatavilla.

Taoron vesipuiston remontti on edennyt porrasvaiheeseen. Tornista (Belair) katsottuna
alue näyttää likimain valmiilta, mutta vielä siellä työskentelee kymmeniä miehiä. Jostain
taulusta muistan lukeneeni että se valmistuisi marraskuun aikana.
Martianezin vierestä alkavat portaat La Paz:iin on jo läpi käveltävässä kunnossa. Eilen
kiertelin siellä katselemassa, ja jonkinlaisia vesikourujen roskaritilöitä, ja kaiteiden viimeistelytöitä oltiin silloin tekemässä.
Tiistaina tulee Tjäreborg:in lento et. kentälle ja tuo tullessaan lomailijoita myös Puerton
puolelle. Siihen ryhmään mahtuu meidän omat lapsemme, jotka tulevat Puerto de la Cruziin
1 ja 2 viikon lomalle. Poika tulee kahdeksi viikoksi vaimon ja lapsen kanssa meidän asuntoon, ja me lähdemme torniin evakkoon, ihailemaan Puerton maisemia 18. kerroksesta. Tyttö majoittuu poikakaverinsa kanssa Pez Azuliin viikoksi
12.10.

Päivystävät apteekit on jokaisen hyvä kaiken varalta tietää, joten olen lisännyt Lokakuun
päivystyslistan Ajankohtaiseen valikkoon. Tämä tieto päivittyy jatkossakin, jos saan listan
kuukausittain postiini kuten on luvattu.

28.10.

Kaksiviikkoinen evakkoreissu on nyt takana. Me asuimme tornitalon 18 kerroksessa. Sieltä
oli hulppeat näkymät. En ihmettele ollenkaan, että miksi monet talvensa täällä viettävät haluaa aina vain uudelleen ja uudelleen aina Belairin tornitaloon.
Aikuiset lapsemme olivat täällä kahden viikon lomalla. Hanna ja Kimmo asuivat Pez Azulissa. Antti ja Hanna asuivat Meidän asunnossa pienen Salla tyttönsä kanssa.
Eka viikolla kävimme etelän puolella lasipohjalaiva risteilyllä. Delfiinejä näimme kannelta,
mutta kun laskeuduimme lasipohjaruumaan, niin sieltä emme nähneet muuta kun vettä, sillä
parvet olivat sen verran kaukana.
Hanna ja Kimmo lomailivat vain viikon ja palasivat suomeen 20.10. Toisen viikon vietimme lapsenlapsemme Sallan kanssa. Antin kanssa kävimme 23.10 Teidellä. Muina päivinä
kävimme pariin otteeseen kaupungilla ja iltaisin vielä syömässä. Kun me valitsemme ruokapaikkoja, niin Casa Maria on aina mukana kuvioissa, siellä tapas annokset, ja niistä jättikatkaravut valkosipulissa.
Hanna ja Antti palasivat suomeen ti. 27.10. Olemme monesti ihmetelleet, kun suomalasia
tulee tänne talveksi, mutta käy kuitenkin ainakin kerran suomessa talven aikana lapsen lapsia katsomassa. Nyt emme enää ihmettele, sillä itselläkin on olo jo sellainen että pitää pian
päästä näkemään Salla uudelleen. Skype puhelu kuvan kanssa hieman lievittää kaipuuta.
Nyt olemme päättäneet mennä suomeen viettämään yhteistä joulua omien lastemme ja lasten lapsen kanssa.
Tänään kävin jakamassa retkilappujani alakaupungin hotelleihin. Tenequiassa kävin tarkastamassa (klo. 19.15) mikä on live music baari tilanne. Ilmoitustaulussa oli vielä joitakin ilmoituksia, mutta minkäänlaista musiikkia ei kuulunut, ja baarin ovet olivat tiukasti kiinni ja
lukossa. Huomenna on illalla vuorossa yläkaupungin hotellit.

31.10.

Kamera juttu on saatu päätökseen. Löysin lopulta kauppiaan jolla on hinnat näkyvillä, ja ne
myös pitää. Paketti tarjoukseen tuli mukaan muistikortti, UV suodatin, vara-akku, jalusta ja
valokuvakirja omista kuvistani. Nyt olen sitten tehnyt tuttavuutta pari päivää kameran kanssa, ja tutkinut lähikuvausominaisuuksia, ilman jalustaa.
Eilen kävin varaamassa liput suomenmatkaan. Lennämme Joulun viettoon Muhokselle. Menolento on 19.12. etelän kentältä Helsinkiin. Teneriffalle palaamme 27.12. suoraan Oulusta.

Marraskuu 2009
02.11.

TITSA bussit ovat siirtyneet bussiaseman yläpuoliselle kadulle.
Uudet katokset on rakennettu n. 200 metrin matkalle. Jalkakäytävän vieressä em. matkalla
on puolen kymmentä baaria, joissa on hyvä bussien lähtöaikoja odotella.

03.11.

Teno Alton reitti on lähes aina yhtä hieno, riippumatta siitä, että onko se ensimmäinen vai
20. Tänäänkin teimme sen oikein hienon sään vallitessa. Pieni utu vain korosti maisemaa.
Tenolla kasvien kukinta odotuttaa vielä, mutta muutamat pienet yksittäiset kukat ovat jo
osittain auenneet.
Eväiden syönti 850 metrin korkeudessa, jossa näkymänä on Tenon vuoriston hienoimmat
maisemat, on myös kokemisen arvoista. Ne maisemat ei vaihtamalla parane.

09.11.

Mascassa. Syksyn ensimmäinen Mascan retki. Itse polku on entisellään, eikä rantaankaan
ole tullut mitään uusia rakennelmia kesän aikana tehty.
Kuivuus barrancossa on sitä luokkaa että ei ole minun aikanani aikaisemmin ollut. 2006 ja
2007 talvien aikana suurimmissa vesipaikoissa pystyi "uimaan" mutta nyt niissä syvänteissä
ei ollut pisaraakaan vettä.
Metsäpalon aikana palanut ruokaravintola on edennyt jo harjakorkeuteen, mutta lopullista
valmistumista saadaan varmaan vielä tovi odotella. Ajankohtaisissa myös vuoden ikäinen
kuva palaneesta ravintolasta
Barrancoon on laitettu uusi maaperäkätkö, jota yritin aamulla netistä tutkia. Geocaching
sivusto ei kuitenkaan suostunut avautumaan, joten oli tyytyminen aikaisemmin luettuun.
Rotkossa kuitenkin muistin paikan väärin. Minä etsin numeroa 23, kun kyseessä oli numero
32. Asia on korjattavissa ensi viikolla sillä olen menossa kahtena päivänä barranccoon.

16.11.

Klo. 13.26 olimme istumassa Baracanin tutuissa maisemissa 950 metrin korkeudessa. Pidimme evästaukoa, ja ihailimme lähes pilvetöntä maisemanäkymää teiden suuntaan. 20 min
myöhemmin ilmestyi pilvet ja sitten alkoi sade. Sadetta jatkui pitkin matkaa. Välillä sataen
enemmän ja välillä vähemmän.
Kun saavuin Puertoon, niin sade yltyi entisestään, ja pian sitä tuli oikein "kaatamalla" Kadut alkoivat täyttymään vedestä. Viemäri kaivot ei vetäneet. Kun sadetta oli jatkunut yli kasi
tuntia, niin jo alkoivat uutiset kertomaan Teneriffan pohjoisrannikolla olevista tulvista, ja
erilaisista veden aiheuttamista vahingoista. Barranco San Felipe, joka laskee Playa Jardinin
rantaan, ja Barranco Martianez, joka laskee Martianezin rantaan, olivat täyttymässä vedestä.
Me kävimme molempia barranccoja katselemassa, Martianezin barrancosta tuli mieleen
keväinen jään lähtö. Voimakkaasta virtauksesta lähtevä pauhaava ääni oli jo kuultavissa
kymmenien metrien päässä. Vettä tuli nin paljon, että se varmaan vei mennessään kaiken irtonaisen.
Barranco San Felipessä, jota tähän saakka olen nähnyt käytettävän autojen parkkipaikkana
virtasi vettä uoman keskellä, sen verran että, keskellä kanavaa parkkeeratut autot lähti vesimassojen mukaan ja päätyivät uimarannalle.

Uutisten kertoman mukaan 30 vuoteen ei ole satanut niin paljoa, että vettä olisi näin barrancoissa virrannut. Veden puute uomissa on saanut paikalliset rakentelemaan kaikenlaisia
kanaloita ja vuohisuojia rotkojen pohjalle. Kun huominen aamu valkenee, niin silloin on
nähtävissä rannassa, että mitä suojia ja rakennuksia veden mukana on mereen mennyt.
Tiistaille suunniteltu Mascan retki siirrettiin Torstaille.
17.11.

Sade jatkui iltapäivällä, vaikka aamulla sää jo näytti paremmalta. Ensimmäiset merkit sateen
loppumista alkoi näkymään illalla 20 paikkeilla.
Tämän päivän aikana uutiset kertoili tarkempaa tietoa vahingoista ja teistä joilla liikenne on
suljettu.
Sateen määrästä Mascassa ei ollut minkäänlaista tietoa, ja kun vielä maanteitä oli suljettu
liikenteeltä Santa Catalinan suunnassa, niin Keskiviikolle suunniteltu Mascan retki siirrettiin
Lauantaille

18.11.

Tänään kuulimme uutisista puolen päivän aikaan, että tiet on auki liikenteelle Icodin suuntaan. Aurinko paistoi puolipilviseltä taivaalta, ja sää näytti vain paranevan. TV näytti kuvaa
pahimmilta tuhoalueilta, joissa virran mukana oli kulkeutunut roskapönttöjä, ja kaikenlaista
roinaa joita asukkaat on vuosikymmenten aikana rotkoihin heitelleet. Eläin vahingoilta ei
voitu välttyä. Virran mukana oli huuhtoutunut myös vuohia ja kanoja.
Sään parantuessa aloin valmistautumaan kahteen otteeseen siirrettyä Mascan retkeä.

19.11.

Mascan barranco on ollut lähes vedetön pari vuotta. Oli varautunut nyt siihen että joudumme nilkkavesiin, tai jopa korkeampiin pintoihin. Kun lähestyimme Mascaa, niin saimme
huomata, että sateen ei ole osuneet tälle alueelle ollenkaan, tai sitten aivan pienellä sademäärällä.
Barrancon pohjalla vesimäärä oli lisääntynyt niin vähän että sitä ei juurikaan huomannut.
Retkeily sää oli mitä parhain, ja me saatoimme kävelyn ohessa suunnitelle seuraavaa retkeä,
joka suuntautuu Teidelle.

20.11.

Herätyskello soi 5:45 Koska tämänpäiväisellä retkellä on sama porukka, kun eilisessä Mascan retkessä, niin pystyimme tätä päivää jo eilen hieman suunnittelemaan.
Matka Puertosta polun lähtöpaikalle vie aikaan hieman reilun tunnin. Kiipeämiseen luvan
tarkastuspaikalle kuluu n. 5 tuntia. Lupa huipulle on klo. 13.00 - 15.00 Nämä ajat huomioon
ottaen päätimme eilen että lähdemme tänään liikkeelle hieman ennen seitsemää.
Sää lähtöpaikalla oli tuulinen eikä mikään erityisen lämmin. Lämpötilaa jotain 12 astetta.
Alkumatkasta laitoimme päälle kunnolla tullen pitävää ja lämmintä vaatetta. Auringon noustua sää alkoi hieman lämpenee, joten saimme osan matkaa kulkea hieman kevyemmissä
vermeissä. Alta Vistaan mennessä, oli tuuli jälleen voimistunut siinä määrin että laitoimme
pitkähihaiset ja tuulen pitävät takit yllemme ennen matkan jatkamista.
Luvan tarkastus paikalla olimme 13.15 Lupa ja passitarkastuksen jälkeen aloitimme kiipeämisen huipulle. Käytimme n. 170 metrin nousuun aikaa n. 45 min. Maisemien katselu ja
kuvien otto vie aika 10-15 min, ja sitten alkoi kova tuuli tekemään tehtävänsä. Paikallaan
olo voimakkaassa tuulessa alkaa tuottamaan vilun oireita, vaikka tuulenpitävää vaatetta on
yllä. Aloitimme paluumatkan, ja laskeutuminen hissiasemalle sujui normaalisti huomattavasti lyhyemmässä ajassa, kun vastaava nousu. Koko huiputukseen käytimme aikaa 2,5 tuntia. Hissillä alas ja kotimatkalle. Kotimatkalla aloin jo suunnitteleman huomista Mascan retkeä. Retki kuitenkin illemmaa paruttiin yhden pariskunnan sairastapauksen johdosta.

22.11.

Viikonloppua olemme viettäneet aurinkoa paistatellen ja tanssien. Kävimme lauantaina toista kertaa suomitansseissa. Olemme viikon aikana käyneet tanssimassa kaksi kertaa. Nämä
kaksi kertaa ovat meidän ensimmäiset yleisissä suomitansseissa käynnit täällä olon aikana.
Nyt on menossa jälleen valmistautuminen huomista Mascan barrancoretkeä varten. Minun
valmistautuminen tarkoittaa seuraavaa. Kaksi 1,5 litran pulloa juomista. Yksi normaalikokoinen sämpylä. suklaata ja mehua tai energiajuomaa. Nämä reppuun ja siinä se on. Repussa
on aina valamiina pieni ensiapulaukku, tuulenpitävä takki, ja pari myssyä. Kamera ja GPS
laite on mykyään aina matkassa, vaikka Mascan barrancossa GPS-laite ei aina riittävää määrää satelliitteja löydä.

23.11.

Tämän päivän retki Mascan barrancoon jouduttiin jälleen siirtämään, koska yksi lähtijöistä
tunsi itsensä hieman sairaan oloiseksi.
Tänään tuli testatuksi miten paljon kuvia voi laittaa Picasan yhteen kansioon. Kun siirsin
ajankohtaisia kuvia niin tuli ilmoitus että yhden kansion raja tuli vastaan. Kansiossa on 500
kuvaa. Vuosikin on kohta lopuillaan, joten pitää karsia joitakin kuvia pois, jossa saa vuoden
2009 kuvat yhteen kansioon.

27.11.

Tänään tuli täyteen 30. Mascan barranco vaellusta. Kokonaispituutta on tullut taivallettua
ko. barrancossa n. 330 km ja aikaa siihen on mennyt keskiarvoisesti laskien 231 tuntia.

29.11.

Urkupillireitillä. Kävin kiertämässä Los Organos (Urkupilli) reitin. Samalla tarkastin
All_Marinon Organos II nimisen kätkön jonka huoltajaksi olen suostunut.
Polku oli erittäin hyvässä kunnossa, ja uudet viitat on reitin varrella kunnossa. Polun alku
on reititetty uudelleen, ja kulkee hieman entistä polkua lännempänä. Sää suosi ja mahdollisti
maisemien katselun ja kuvaamisen.
Illalla kävimme katselemassa kun kaupungilla lapset vetelivät perässään kaikenlaisia purkkeja ja purnukoita. Purkin koolla ei olut merkitystä, kunhan siitä vain lähti kova meteli.
Emme tiedä miten paikallisten korvat metelin kestää. Me olimme siellä 10 min ja se oli
meidän korville aivan liikaa, joten poistuimme hiljaisemmille paikoille.

30.11.

Kuukauden viimeinen päivä. Aamulla aurinkoista mutta iltapäivällä sää jostain ilmestyi pilvet ja nyt klo. 16.30 satelee hiljalleen vettä.

Joulukuu 2009
1.12.

Martianezin rannassa on vielä kovasti siivoamista. Erilaista rautaromua on suuri siirtolava
puolillaan. Kaikenlainen puuroska ei tunnu haittaavan. Yhdellä uimarilla oli niin kova hinku
uimaan, että mitkään roskat ei hidastanut, sillä uimaan oli päästävä. Vesi oli kuitenkin siinä
paikassa aikalailla likaista.
San Telmossa on kaiteiden rakentelu menossa, ja sitä työtä oli puolen kymmentä miestä
vauhdittamassa.
Casa Rahn.issa Calle Santo Domingossa on näyttely jossa kerrotaan kanariansaarten tulivuorten purkauksista ja niiden tuhoista..
Molly Malonen viereinen kalakauppa on siirtynyt uuteen rakennukseen. Infopisteen viereen
Plaza Europalla oli jouluvalojen asennus menossa. Kysyin yhdeltä asentajalta valojen valmistummista. Hänen ilmoituksen mukaan valojen pitäisi olla valmiit ensi lauantaina.

Sirkus on saapunut kaupunkiin. Kalasataman viereiselle parkkipaikalle on nousemassa entisten laitteiden lisäksi uutuutena suuri maailmanpyörä
Kirkkopuistoon istutettu runsaasti joulutähtiä. Uutena värisävynä on nyt vaaleanpunaiset
joulutähdet.
2.12.

Chamorcassa. Kävin kiertämässä Chamorcan I reitin. Lähtöpaikalla Chamorcassa oli neljän
miehen ryhmä laittamassa polun viereen kylttiä, jossa kerrottiin Las Palmas de Anagan reitin maavyörymistä. Meitä kiellettiin menemästä sinne, ja sanottiin että retin, Faro - Tafada Chamorca saa kiertää, mutta sielläkin on vyörymiä, ja retillä on katsottava tarkkaan paikat
josta kulkee.

6.12.

Itsenäisyys päivää juhlitaan Teneriffalla tänään. On saarten itsenäistymisen vuosipäivä. CIT
( Centro de iniciactivas y turismo de Puerto de la Cruz) järjesti playa Jardinilla Suomen päivä nimeä kantavan juhlan, johon jaettiin kutsukortteja suomalaisille kaikissa matkatoimistoissa, ja suomikerhon toimistossa.

11.12.

Paikallinen säästövinkki? Tänään Hiper Dinossa olin todistamassa kun paikallinen naisihminen osti jotain nestemäistä huuhteluainetta. Kun hyllyssä oli hienossa rivissä toistakymmentä kahden litran, osittain läpinäkyvää pulloa joista näki läpi täyttöpinnan rajan. Nosteli
hän ne hyllystä lattialle vierekkäin ja vertaili sitten että missä pullossa on eniten. Hän laittoi
aina kaksi pulloa vierekkäin ja poisti sen jossa oli vähemmän. Kun kaikki toista kymmentä
pulloa oli näin lajiteltu, niin jäljelle jäi se jossa oli eniten. Arviolta 2-3 milliä. Sehän saattaa
tehdä vuosien saatossa jopa desin.
Sade alkoi 21 aikaan ja sitä on nyt jatkunut jo toista tuntia. Säätiedotus kertoili sade ja
mahdollisesta ukkosrintamasta, sekä ennusteli sateen jatkuvan myös huomisen päivän. klo.
23:10 +16,6º

14.12.

Parin päivän takaiset sateen sai aikaan sen että Teiden sai ohuen lumipeitteen. Se mikä yöllä
satoi oli jo iltapäivällä etelänpuolen rinteiltä sulanut auringonpaisteen vaikutuksesta pois.
Pohjoisrinteessä on vielä sen verran lunta, että sen Puertostakin hyvin erottaa.
Kirkkopuisto sai tänään valonsa. Valot olivat taas erilaiset kun edellisenä vuonna. Nyt puiston keskelle oli viritetty suuri "valotaulu" joka koostui kymmenistä jos sadoista valosarjoista
jotka roikkuivat vapaasti jonkun vaijerin varassa. "Valotaulu" koostui 3-4 ryhmästä, ja hieman yli puolet niistä pimeni sillä aika kun olin valokuvia ottamassa.

19.12.

Joulun viettoon suomeen. Lento TFS - HKI. Suomessa majoituimme Hannan ja Kimmon
luokse Espooseen.
Kaikille retkillemme osallistuneille, sivustollamme kävijöille, ja Puerto de la Cruzin ystäville Oikein hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2010
Paula ja Mikko

20.12.

Tänään kävimme Hyvinkäällä tervehtimässä äitiäni ja samalla veimme hänelle joulutuliaisemme Teneriffalta.

21.21.

Matkustuspäivä Ouluun. Ennen junan lähtöä kävimme Leppävaaran Sellossa tekemässä
viimehetken ostoksia.

22.-26.12

Joulun vietto Muhoksella. Tiistain 22.12. vietimme Oulussa shoppaillen. Hanna saapui illalla Kimmon kanssa Espoosta, joten meidän perhe oli silloin koossa.

Keskiviikkona 23.12. valmistelimme joulua kuka milläkin tavalla. Minä kävin Paulan
kanssa viemässä kynttilöitä haudalle. Illalla Antti ja Hanna koristelivat kuusen.
Torstaina 24.12. iltapäivällä saapui Antin vaimon, Hannan vanhemmat ja sisaret. Nyt oli
kaikki koossa, joten joulun vietto voi alkaa. Meidän jouluruokiin kuului, laatikot (lanttu, peruna, porkkana, ja maksa), kinkku, kalkkuna, rosolli kylmäsavulohirullat (viherpippuri- ja
sinihomejuusto) ja silli
Joulupäivä 25.12. Meidän lomamme kylmin päivä. Koko päivän -28ºC Sen vietimme
käymällä Utajärvellä Paulan äitiä tapaamassa, ja syömässä hänen valmistamiaan jouluherkkuja.
Lauantai 26.12. Hanna ja Kimmo lähtivät aikaisin aamulla ajelemaan kohti Espoota, sillä
Kimmolla alkoi työt jo sunnuntaina.
Meidän lomaamme kuului myös saunominen, ja sitä me teimme jokainen päivä minkä
suomessa vietimme.
27.12.

Paluu Teneriffalle. Lento OULU - TFS
Aikataulun mukainen lähtö Oulusta oli 18:10. Koneeseen pääsimme 17:45. Kun olimme
asettuneet koneeseen paikoillemme, niin tuli ilmoitus että koneen lähtö viivästyy tunnin verran, ja se johtuu Teneriffan lennonjohdosta. Olimme asennoituneet tunnin odotukseen ja
kaivaneet lukemiset esiin, niin tuli uusi ilmoitus, että lähtö viivästyy lisää 3 tuntia. Se oli
asia jolle kukaan ei voinut mitään, joten se ilmoitus piti vain hyväksyä, ja asennoitua sen
mukaisesti. Aikuisille se ei ollut hankalaa, mutta lapsille saattoi hieman olla. Me emme
nähneet etuosan tilannetta, sillä istuimme rivillä 39 ja se oli viimeinen mitä koneessa oli.
Suuri osa takaosassa istuneista lapsista kuitenkin nukahti ja heidän odotteluaika kului siten
huomaamatta.
Tässä vaiheessa henkilökunta alkoi tekemään kaikkensa että porukka viihtyi koneessa. Ensimmäisenä alkoi piirretyt elokuvat pyörimään näytöissä, sillä koneessa oli runsaasti lapsia.
Toiseksi välipalaa ja juomista tuli koneeseen sitä mukaa kun kerkesivät lentokenttärakennuksessa tekemään.
Kun lähtöön oli aikaa tunti, tuli tankkausauto ja tankkasi koneen uudelleen, sillä apulaitteet
olivat polttoainetta jonkin verran kuluttaneet. Lähtöajan lähestyessä koneen vierelle saapui
pesuauto joka alkoi pesemään koneen päälle satanutta lunta pois. Sitä oli kuitenkin paljon, ja
pesu vei aikaa niin kauan, että ensimmäinen mahdollinen lähtöaika meni ohi, ja jouduimme
odottamaan seuraavaa. Pesuauto joutui tulemaan uudelleen kun uusi lähtöaika alkoi olemaan
käsillä. Nyt pesu kävi nopeammin, koska kone oli hieman aikaisemmin pesty, ja uutta lunta
oli satanut vähän. Olin tässä vaiheessa jo siirtänyt kelloni Teneriffan aikaan. Kone lähti liikkeelle 22:15, eli 4 tuntia 5 minuuttia myöhässä.
Viivästymistä lisäsi koneelle annettu lentoreitti, joka oli Oulu - Uumaja - Oslo/Bergen Skotlanti - Irlanti ja loppumatka meren yllä Teneriffalle, teki lentoreitistä 7 tunnin 15 minuutin mittaisen. Lähtöhetkellä koneen arvioitu saapumisaika TFS kentälle oli 03:29 kun se
aikataulun mukaan piti olla 22:50
Itse lento meni hienosti. ja laskeutui TFS kentälle 3:15, eli hieman arvioitua aikaa aikaisemmin. Rali oli kentällä odottelemassa kuten oli sovittu. Pääsimme nukkumaan aamulla 6
aikaan, eli n. 6 tuntia myöhemmin, kuin jo lento olisi ollut ajallaan. Myöhässä tulo ei haittaa
sillä meillä oli suomessa oikein hieno joulu, ja saimme viettää lastemme ja lapsenlapsemme
Sallan kanssa monta ikimuistoista hetkeä.

