
Tammikuu 2010 

 
1.1.2010 Olimme katselemassa Uuden Vuoden ilotulitusta kalasatamassa. Rakettien ampuma-alue 

oli jouduttu siirtämään aallonmurtajalta Europa Plazalle, sillä merenkäynti oli sen verran 
kova, että suurimmat aallot tulivat aallonmurtajan yli. Ilotulitus kesti n. 6 minuuttia, ja 
sen jälkeen siellä täällä ammuttiin vielä muutamia yksittäisiä irtoraketteja. 

 
 Meillä oli Uuden vuoden päivänä menoja heti aamusta, joten meidän juhlinta jäi kuohu-

viiniin kalasatamassa. 
 
 Vuoden vaihtumisen jälkeen menimme aallonmurtajan parkkipaikalla olevaan huvipuis-

toon, jossa testasimme paikan hurjimmilta näyttävät laitteet. Kolmesta laitteesta vain 
"maailmapyörä oli laite jossa valokuvien ottaminen oli mahdollista. Kahdessa muussa 
laitteessa täytyi pitää kiinni niin tiukasti, että kuvien ottaminen ei ollut mahdollista. Päi-
väkierros Charcolla paljasti eilisen ihmettelyn. Charcon puistossa oleva baari oli suljettu 
illalla. Asia hieman ihmetytti, mutta en siihen sen enempää kiinnittänyt huomiota. Kuvit-
telin että se on suljettu uuden vuoden yön johdosta, koska puistossa on silloin koko yön 
melkoinen "hulabaloo".  

 
 Tänään päiväkierroksemme suuntautui samoille alueille, ja huomasimme, että baari oli 

edelleen kiinni. Menimme lähemmäksi tarkastamaan tilannetta, niin paljastui että työnte-
kijät ei ole saanut palkkojaan kolmeen kuukauteen, ja nyt baari on suljettu. Jonkin sortti-
set lakkovahdit on paikalla vartioimassa. Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2010 

 
5.1.2010 Loppiaisaatonkulkue lähti liikkeelle hieman jälkeen 19. Castillo San Felipen linnakkeel-

ta. Linnakkeen eteen ja viereiselle kadulle oli kerääntynyt satamäärin lapsia, jotka olivat 
kovin innoissaan, kun pääsivät näkemään kuninkaat. Jokaisen kuninkaan perässä kulje-
tettiin suurta kirstua, johon lapset kävi lahjatoivelistansa pudottamassa. Useilla lapsilla 
tuntui selvästi olevan oma suosikkikuningas, jonka kirstuun lahjatoivelista käytiin pudot-
tamassa. 

    Kulkue lähti Castillo San Felipe linnakkeelta, josta se suuntasi San Felipe katua pitkin 
Charcolle, ja siitä pitkin Santo Domingoa Plaza de Europalle, jossa oli lopuksi ilotulitus, 
ja jonkinlainen päätöstapahtuma. 

    Loppuhuipentuman tapahtumat jäi meille edelleen arvoitukseksi, sillä siellä oli niin 
paljon väkeä, että emme päässeet viittäkymmentä metriä lähemmäs koko aluetta, joten 
poistuimme paikalta. Olihan tapahtuma tarkoitettu Puerto de la Cruzin lapsille, sillä se on 
heidän juhlansa. 

  
 Tiistaille luvatut sateen pysyi poissa, ja aurinko paistoi päivän lähes pilvettömältä tai-

vaalta. Muutama pisara kuitenkin saatiin ja ne tulivat illalla kun kamelikulkue pääsi Eu-
ropa Plazalle.  

 
 Ravintola Charcon puistossa oli edelleen suljettuna. 
 
8.1.2010 Charcon puistossa sijaitseva ravintola Dinámico on jälleen avannut ovensa. Vuoden vaih-

teessa kuulin että tulossa olisi 4 päivän työseisaus palkkasaatavien johdosta. Se kuitenkin 
venyi viikon mittaiseksi. Tänään puistossa ja ravintolassa kaikki näytti olevan entisel-
lään, ja asiakkaat olivat palanneet. Vain musiikinsoittajat loistivat poissaolollaan.  

 
9.1.2010 Tämän talven viilein yö. Aamulla lämpömittari näytti +13,5 astetta.  
 



10.01.2010 Tänään on tällä saarella pitkään odotettu jalkapallo-ottelu, CD Tenerife vs. FC Barcelo-
na. Minua henkilökohtaisesti ei jalkapallo juurikaan kiinnosta, mutta olen silti etsinyt ne-
tistä sivun josta tulospalvelua voi seurata. 

    Kotona ollessani kuulen avoimesta ikkunasta kun pelissä jotain tapahtuu, sillä läheises-
sä baarissa on aina runsaasti katsojia kun CD Tenerife pelaa. Sivusto 
http://www.clubdeportivotenerife.es/partido_minuto.asp kertoo pelin tilanteen lähes reaa-
liajassa. Illalla ajoimme Reina Sofian kentälle hakemaan suomalaista lomailijaa, jonka 
kone laskeutui kentälle 23:04 Menomatkalla edellämme ajoi 3-4 poliisiautoa, ja niiden 
välissä bussi joka kuljetti FC Barcelonan pelaajia kotimatkalleen. Kun saavuimme ken-
tälle, niin siellä oli satamäärin ihmisiä, jotka olivat tulleet kentälle keskellä yötä vain ja 
ainoastaan nähdäkseen em. joukkueen pelaajia, tai jopa saamaan nimmarin. Aikuiset 
juoksivat parkkipaikalta kilpaa toistensa kanssa, ja yrittivät saada poikansa pysymään pe-
rässä.  

    No oli meidän onni että kaikki parveilivat lähtöhallin kohdalla, ja me olimme menossa 
saapuvien halliin. Kun lähdimme kohti Puerto de la Cruzia, oli kaikki "fanit" jo kadon-
neet.  

 
11.1.2010 Camino Chorro Cuaco on porraskuja jota pitkin pääsee nousemaan Valois kadulta Carre-

tera El Botanicolle Belairin uima-altaan takaa. Se on ollut remontissa jo kauan. En edes 
enää muista milloin remontti alkoi, mutta rakennustyömaakyltti sen kertoo. Siinä lukee 
että, Comienzo (alkaminen) Febrero 2008 - Finalizacíon (päättyminen) Mayo 2008.  

    Aikaa on kulunut ja työmaa on ollut aidoilla eristettynä pitkiä aikoja, vaikka tekijöitä ei 
ole näkynyt. Vuosiluku joka kertoo työn loppumisajan on muutettu siten että kahdeksi-
kosta (8) on raaputettu alasilmukasta maalia pois ja yritetty tehdä siitä yhdeksikkö (9) 
Sekään ei ole auttanut, sillä nyt ollaan jo vuodessa 2010.  

    Eilen ottivat alimmaisia esteitä pois portaikon alapäästä, joten heti lähdin tutkimaan 
miten remontti on tehty. No, portaat on uudistettu, mutta työ on kestänyt niin kauan, että 
portaikon yläpäässä ruoho on jo kasvanut läpi laatoituksen saumoista ja suurimmat kas-
vinalut jotka kurkottaa korkeuksiin laattojen saumoista on jo liki 30 sentin korkuisia.  

 
 Kun lähdin liikkeelle niin samalla kävin tutkimassa Taoron vesipuiston. Siellä on myös 

jonkinlainen kato käynyt työmiesten suhteen, sillä ketään ei näy. Verkkoaitoja on tiukasti 
polkujen edessä, mutta ne on jo joku vääntänyt sen verran mutkalle, että niistä raoista 
pääsee alueelle katselemaan kaupunkia. Työt on edelleen hieman kesken. En tiedä mitä 
sinne vielä tulee, mutta ainakin joitakin vesisuihkuja on asentamatta, sillä pelkät putken 
päät törröttää altaissa vesipinnan yläpuolella. 

 
 La Pazin näköalatasannetyömaata en ole muutamaan viikkoon käynyt katsastelemassa, 

sillä parin edellisen käynnin välillä siellä ei juuri mitään ollut tapahtunut. 
 
12.1.2010 Plaza Constituciónin parkkipaikoista puolet on aidattu. Aitaus on samanlainen kun muil-

lakin projekteilla joiden kestoa ei voi ennakolta määrittää. Tuonkaltaista työtä ei täällä 
normaalisti tehdä muutaman päivän takia. Nyt merkitsin ajankohtaiseen kuvaan päivä-
määrän siltä varalta että projekti sattuu kestämään hieman pitempään. Onhan se myö-
hemmin hyvä tietää että milloin se alkoi.    Menin Martianezin ostoskeskukseen teke-
mään ruokaostoksia. Kiersin yläkerran kautta ja jostakin syystä pysähdyin hetkeksi liu-
kuportaiden yläpäähän katselemaan. Kohdalla oli Vodafonen kännykkäkauppa ja siellä 
asiakkaana yksi oikein pitkä tummaihoinen mies. Kun myyjä kääntyi takana olevaan ko-
meroon ottaakseen sieltä jotain, niin tuo tummaihoinen asiakas kurkotti hyllyn yli ja nap-
pasi yhden puhelinlaatikon ja sujautti sen paidan alle, ja jatkoi nojaamista tiskiin, kuin 
mitään ei olisi tapahtunut. Kun myyjä kääntyi, niin hän siinä vielä jonkin aikaa jutteli ja 
poistui kaikessa rauhassa paidan helmaa pidellen. 



    Myyjä ei luultavasti huomannut mitään. Seurasi tilannetta hetken ja ajattelin että asia ei 
minulle kuulu, sillä onhan täällä vartijoita joka nurkalla. Nyt ei kuitenkaan näkynyt yh-
tään. Kun näin miehen poistuvan, niin muutin mielipiteeni ja kävin kertomassa myyjälle 
tapahtuneen. 

    Kerroin että äskeinen musta miesasiakas otti yhden laatikon ja pisti sen paitansa alle. 
Aluksi myyjä ei oikein meinannut uskoa, mutta kun näytin mistä mies laatikon nappasi, 
niin hän laski laatikot ja totesi varkauden tapahtuneen. Näytin hänelle kamerasta vielä 
kuvan jonka otin heti varkauden tapahduttua. Hän kiitteli kovasti, ja alkoi tekemään jo-
tain muistiinpanoja. Minä poistuin ruokaostoksille.  

    Nyt tiedän että rosvoja "ne" on, ja niitä sietää varoa. 
 
13.1.2010 Parkkipaikan aitaaminen retkesi kun meni kysymään. Calle Zamora menee remonttiin ja 

parkkipaikasta tehtiin materiaalivarasto katuremontin ajaksi. 
 
19.1.2010 La Pazin näköalapaikka on saatu jonkinlaiseen päätösvaiheeseen. Korkea aita ympäriltä 

on purettu pois ja lomalaiset päästetään jälleen katselemaan maisemia Martianezin uima-
rannan suuntaan, ja alakaupunkiin. Sitä työtä tekivät kauan ja hitaasti. Välillä tuntui että 
sitä purettiin. Kuljimme siitä ohi moneen kertaan ja välillä tuntui että edellisellä kerralla 
oli enemmän valmista. 

    Nyt se kuitenkin on avattu. Tasanne on saanut vaalean kivikatteen ja entiset kivat vi-
heralueet on poistettu. Penkit on tehty kivestä ja päällystetty samalla kivilaatalla kun ko-
ko muu alue. paikasta on tullut hieman kalseampi, mutta kaupungille samalla helppohoi-
toisempi. Puistoksi sitä ei oikein voi enää voi sanoa. 

 
 Säät on suosinut kaikkia Puerto de la Cruzzissa olijoita. Joulusta lähtien on ollut todella 

hienoja ilmoja. Varjolämpötila on ollut jatkuvasti yli 20 asteen.  
 
 Calle Zamoran remontti on alkanut todella vauhdikkaasti. Liekö karnevaalien läheisyys 

syynä vauhtiin, sillä se on katuosuus jota pitkin karnevaalien kulkueet menee. On vaikea 
kuvitella jotain muuta reittiä, mistä kulkeminen sellaiselle massalle ja moottorikalustolle 
olisi mahdollista. 

 
24.1.2010 Aamukävelyn aikana huomasimme että Poco Locon ilmoituskaappi kadun varressa on 

tyhjentynyt. Se voi tarkoittaa pahimmassa tapauksessa sitä että sekin paikka on suljettu. 
    Kävimme lähempänä tarkastelemassa tilannetta. Tuolit ja pöydät oli pihalla paikallaan, 

ja kovaäänislaitteet seinillä, joten lopullista varmuutta ei asiasta ei vielä saatu. 
    On ennenkin käynyt niin, että kun toiminta loppuu, niin kaikki jätetään silleen. Lähde-

tään, ja suljetaan ovi lähtiessä. 
 
26.1.2010 San Pedrossa. Teneriffalle piilotettu kätkö on hankala saada Geocaching sivuille merki-

tyksi, jos sen tekijä on ulkomaalainen, eli ei asu saarella. Lähes aina sellaiselle kätkölle 
vaaditaan huoltaja, eli henkilö joka pystyy kätkön huoltamaan, kun siihen on tarvetta. 

    Talvella sain pyynnön että suostuisin yhden kätkön huoltajaksi, koska sen tekijä ei asu 
täällä. Olen suostunut jo aikaisemminkin muutamalle kätkölle huoltajaksi, joten en tästä-
kään kieltäytynyt. 

    Nyt oli sitten aika käydä kuittaamassa se kätkö, joten suuntasimme normaalia pitem-
män aamukävelyn San Pedroon ja matkalla etsimme ja kuittasimme kätkön GC1ZPNT. 
Nyt on löydettyjen kätköjen määrä 85 

 
30.1.2010 Tänään luvattiin huomiselle päivälle kovia vesisateita. Pahimmat ennusteet lupasi sadetta 

n. 100 mm/m2  Se tietäisi vastaavaa sademäärää, mikä tuli marraskuussa, kun barrancot 
tulvivat. 

 



31.1.2010 Sateet eivät tulleet ennusteen mukaisina. Päivä oli oikein hyvä ja aurinko paisteli pilvien 
välistä useaan otteeseen pitkin  päivää. 

 
 Illalla käytiin hakemassa Salla ja Antti et. kentältä. Paluumatkalla lähellä puolta yötä 

alkoi sadella jossain Güimarin paikkeilla. 
 
 
Helmikuu 2010 

 
1.2.10 Tänään ne sateet sitten tuli. Sateita on tullut kaikkien saarten alueella, mutta eniten on 

Teneriffalla kärsinyt sateista saaren etelä ja itäosa. Santa Cruz ja Güimar on saanut run-
saasti vettä, ja niistä tuhoista on tv Canaria näyttänyt monta tuntia lähetystä. Vettä on vir-
rannut pitkin katuja 10-20 sentin paksuisena kerroksena. 

 
 Tranvía sai myös tuta sateen voiman. Uutiset näytti yhtä vaunua, joka oli suistunut kis-

koilta sateiden voimasta. Asentajat oli irrottamassa vaunuja toisistaan, kai helpottaakseen 
suistuneiden vaunujen nostoa takaisin raiteelle. 

 
 Salamointi/ukkonen on ollut myös erittäin voimakasta. Saariryhmän yläpuolella on mitat-

tu noin 1082 salamaniskua helmikuun ensimmäisen (1.2.2010) päivän aikana 
  
 Huonoksi tilanteen tekee se, että sateiden kerrottiin vielä jatkuvan. 
  
 Meteoalarm sivusto, josta varoitukset näkee:  
 
 http://www.meteoalarm.eu/area.asp?lang=FI&ShowDate=tomorrow&Country=ES&area

=147&areaname=  
 
2.2.10 Tulvakuvien näyttö jatkui aamulla heti kun Canarian kanavan Buenos Día lähetys alkoi. 

Tulva on ainut aihe, joka ohitti karnevaalien Murgas kilpailut, sillä vain se pääsi kaiken 
edelle, tai laulukilpailu kerkesi ratketa juuri ennen sateita. Uutisia ei tullut muutamaan 
päivään, joten olemme joutuneet turvautumaan netistä löytyviin sääennustuksiin. 

  
 Uutisten kuvamateriaalin mukaan sateiden pahin rintama sattui Santa Cruzin ja ymmär-

tääkseni Güimarin seutuville. Niistä ainakin eniten näytettiin kuvaa televisiossa. Tuhoja 
voi lueskella www.eldia.es sivuilta lisää. 

 
 Me Puertossa (Puerto de la Cruz) säästyimme tällä kertaa pahemmalta katastrofilta. Tääl-

lä sademäärä jäin vain muutamiin pisaroihin, joita ei minun mielestä edes sateeksi voi 
mainita. 

    Kun me katselemme televisiosta valtavia tuhon jälkiä jotka santa Cruziin on kohdistu-
nut, niin Plaza de Europalla, Puertossa rakennetaan suuria kulisseja ja esiintymislavoja 
lähestyviin karnevaaleihin. 

 
 Yritimme tänään Poikani ja lapsenlapsemme kanssa La Villaan ostoksille, mutta kun 

tänään oli Candelarian juhla, niin kaikki kaupat oli kiinni. Vain baarit ja elokuvateatteri 
oli auki. Onneksi täällä on pieniä kauppoja jotka palvelee asiakkaita myös harvinaisem-
pina juhlapyhinä. 

 
 Huomenna yritämme Teno Alton retkelle. Jouduimme sen siirtämään sadeuhkan johdos-

ta. Siirto vaikutti onnistuneelta, sillä tänään jo saimme kierrellä kaupungilla auringon 
paisteessa. Vielä illalla kun kävimme Casa Mariassa syömässä, niin paluumatkan saimme 



kävellä ilta-auringon paisteessa. Kotimatkalla näimme myös Teiden huipun joka on nyt 
saanut lumipeitteen. 

 
3.2.10 Sää ei ole suosinut tällä viikolla retkien suhteen. Teno Alton retki jouduttiin toistamiseen 

perumaan.  
 
 Huomista Teidellä käyntiä silmälläpitäen soitin Teiden infoon ja kyselin tien kuntoa, 

koska uutisissa kerrottiin että tie on poikki, ja liikenne Portiloon estetty La Orotavan 
kautta.  

    Infossa kerrottiin sen olevan edelleen poikki ja siivouksen kestävän huomiseen päi-
vään. Henkilö ei osannut tarkkaan sanoa, että milloin tie on ajokunnossa. Teidellekään ei 
nyt sitten huomenna olla menossa. 

 
4.2.10 Tänään Puertossa aurinkoinen ja oikein lämmin päivä. Viimepäivien rankkasateet on 

loppuneet. 
 
 Uutiset näyttää edelleen päivittäin kuvaa tapahtuneista tuhoista. Anagan niemessä on 

myös tullut suuria tuhoja. Tänään katselin uutisista, kun helikopterilla vietiin ruokaa ja 
tarvikkeita johonkin Anagan niemen kylään, koska vesimassat on särkeneet tien niin 
huonoon. 

 
 Ei ole kaikkia vaurioita vielä edes selvitetty, kun jo puhutaan korvauksista kotinsa ja 

omaisuutensa menettäneille. Sitä en tiedä että mikä instanssi korvauksia maksaa, mutta 
jotain summia uutisissa jo vilauteltiin. 

    Sama oli tilanne syksyllä kun Pohjoisrannikko kärsi tulvasateista. Silloinkin päätettiin 
lähes välittömästi korvausten maksusta.  

 
 Käsittääkseni saarilla asuu paljon ihmisiä joilla ei ole minkäänlaisia vakuutuksia omai-

suudelleen, ja moni on menettänyt kaiken. Ilman korvauksia heillä ei olisi mitään millä 
aloittaa asumisensa uudelleen järjestelyt. 

 
 Huomiseksi on luvattu jo parempaa säätä, joten Teno Alton maisemat kutsuu. 
 
5.2.10 Teno Altossa. Kahteen kertaan siirretty retki onnistui lopulta oikein hienosti.  
    Ensimmäisen kerran minun retkilläni näin ko. reitillä runsaasti vettä. Viimeaikojen 

sateen oli osuneet myös Tenon suuntaan, joten jouduimme kulkemaan pitkän matkaa po-
lulla jossa virtasi vettä koko polun leveydeltä. 

    Myös Teide näyttäytyi koko päivän puhtaan valkoisella lumella huputettuna. 
 
 Olemme saaneet nauttinen lähes viikon lapsenlapsemme Sallan täällä olosta. Kun Jorman 

baarissa juhlittiin omistajan vaihtumista, niin emme malttaneet edes sinne lähteä. 
 
6.2.10 Puertossa sää oikein lämmin. Aamusta "kirpparille", ja sieltä 10 jälkeen ylös kohti Tei-

deä. Kävimme katselemassa Teiden lumitilannetta oikein läheltä. Teimme n. 5 tunnin 
mittaisen ajelun ylös. Myös siellä saimme nauttia oikein aurinkoisesta säästä. Auton 
lämpömittari näytti ulkolämpötilaksi ylhäällä +20ºC 

 
10.2.10 Maanantaina minuun iski mahatauti. Nyt se on helpottanut siten, että nyt pystyy jo syö-

mään ja ruoka jollakin tavalla maistuu. 
    Tauti alkoi maanantaina iltapäivällä, ja äkillisesti. En tiedä mistä se tuli, mutta apu oli 

lähellä. Joulun aikainen vatsatauti oli aiheuttanut sen että he jotka siihen silloin sairastui-
vat, olivat ostaneet apteekista tehokasta lääkettä, ja minä sain soittamalla sen lääkkeen 
nimen tietooni ja painuin apteekkiin. 



    Lääke on nimeltään Salvacolina, ja sitä otetaan heti alkajaisiksi kaksi kappaletta, ja 
tunnin päästä seuraava. Vuorokaudessa enintään kahdeksan tablettia. Tarkemmat ohjeet 
on laatikossa. Maksaa hieman yli 5 euroa.  

 
11.2.10 TV Canaria lähetti keskusteluohjelman reilun viikon takaisista tuvista. Aluksi näytettiin 

runsaasti kuvamateriaalia jota oli kuvattu ainakin Santa Cruzissa ja Tabaibassa. Jälki ja 
tuho joka kuvista kävi ilmi oli aivan eri luokkaa, mitä pohjoisrannikon tulvissa syksyllä. 

 
 Paikallisten asukkaiden käyttäytyminen Santa Cruzin tulvien seassa oli käsittämätöntä, ja 

se kertoo että he eivät ole koskaan aikaisemmin joutuneet tuollaista veden voimaa koke-
maan. Vaikka virta vei mennessään autoja, roskapönttöjä, ja kaikkea mahdollista tavaraa, 
niin Kanarialainen ei näyttänyt ymmärtävän, että samainen vesi vie mennessään myös 
ihmisiä. 

    Ne joiden oli pakko lähteä kodistaan tai päästävä kotiin oman turvallisuutensa takia, 
niin heitä minä ymmärrän, mutta ne jotka lähtevät huvikseen tekemään ruuhkaa ja vaara-
tilanteita muutenkin tukkoiseen ja kaaoksessa olevaan liikenteeseen, niin niitä en ymmär-
tänyt. 

 
12.2.10 Teiden ylitys ja ajo Santiago del Teiden suuntaan ja sitä kautta MAscaan ei tänään onnis-

tunut. 
    Kyltti Portillon kohdalla kertoi että tie on katkaistu km 47 kohdalla jonkunlaisen tietyn 

vuoksi. Kävin ylhäällä 6.2. ja muistelen että silloinkin olisin nähnyt puomin tiellä Para-
dorin parkkipaikan risteyksestä hieman eteenpäin, mutta kun silloin ei ollut tarkoitusta 
mennä pidemmälle, niin en sitä asiaa kummemmin noteerannut. 

    Aikanaan palasimme palasimme takaisin La Orotavaan josta suuntasimme toista kautta 
Mascaan. Tietyön kestosta kyltissä ei ollut mitään mainintaa. 

 
 Mascassa palanen ravintolan tilalle tehty uusi rakennus on ulkoa päin kovasti kovasti 

valmiin näköinen, mutta sisältä se on vielä pahasti kesken. Ainoa havaittu tapahtuma 
edelliseen käyntiin oli se, että puinen WC koppi pihasta oli poistettu, ja uusi WC sisällä 
on otettu käyttöön. Tällä vauhdilla vie varmaankin vielä aikaa, ennen kun uuteen ravinto-
laan pääsee ruokia maistelee. 

 
16.2.10 Sääennusteen mukaan Teneriffalla on tänään huono lomasää. 
 
 Eilen illalla tuuli voimistui navakaksi. Puiden lehtiä ja kaikenlaista roskaa lenteli ilmassa. 

Yöllä sateli myös hieman vettä. Aamuksi tuuli kuitenkin tyyntyi. 
 
 Tänään vastoin ennusteita, meillä Puertossa oli kuitenkin oikein hieno päivä. Iltapäivällä 

kävin kuvailemassa vanhoja autoja kun ne saapuivat Avda. Colonille.  
 
 Olin hyvissä ajoin Betancourt y Molina kadulla valitsemassa hyvää kuvaus paikkaa, kos-

ka aurinko paistoi voimakkaasti, ja vanhan mallisissa autoissa on aina yksityiskohtia, joi-
ta ei saa kuvassa näkymään hyvin  jos niitä kuvaa voimakkaassa auringonpaisteessa. Kun 
löysin paikan jossa korkeat talot varjosti katua pitkän matkaa, niin jäin siihen odottele-
maan. Reilusti yli puolen tunnin odottelun jälkeen autoit tulivat, mutta ajoivat suoraan 
tunnelin suunnasta Avda Colonille. Pikaisesti jouduin muuttamaan paikkaa, ja en enää 
pystynyt kuvauspaikkaa valitsemaan, vaan oli kuvattava siitä mistä pääsi.  

 
 Edellisen kokoontumisajon tapaan autoja oli kolmisen kymmentä. Kaikki oli hienossa 

maalissa ja oikein siististi kunnostettu. En tunne vanhoja autoa niin hyvin että osaisin sa-
no, sen, että onko ne oikein entisöity, eli onko kunnostuksessa käytetty aitoja ja alkupe-
räisiä varaosia. Kaikki autot näytti kuitenkin todella hienoilta. 



 
 Autokolonna oli niin paljon myöhässä, että minun oli siirryttävä seuraavaan sovittuun 

tapaamiseen, joten en ehtinyt kuvailemaan autojen yksityiskohtia ollenkaan. 
 
 Klo. 18:00 Tuuli on alkanut voimistumaan, ja puut on alkaneet heilumaan eilisen illan 

malliin. 
 
17.2.10 Mascassa. 
    Lähdimme retkelle suotuisassa säässä. Oli pilvistä, ja ei satanut. osan matkaa kuljettu-

amme, havaitsimme barrancossa olevan vesimäärän suuremmaksi kun koskaan ennen. 
Vesi hidasti menoamme siihen malliin että 4 tunnin patikoinnin jälkeen emme olleet edes 
lähellä rantaa. 

    Sitten alkoi sade. Jatkoimme hieman matkaa, mutta käännyimme takaisin. Palatessam-
me Kohti Mascaa veden määrä alkoi purossa lisääntymän. Oli hienon näköistä, kun kor-
kealta seinämiltä tuli vettä sumuisena virtana kohti barrancon pohjaa. Se oli hienon nä-
köistä, mutta emme päässeet sitä kuvaamaan, koska kamera oli repussa suojassa sadetta. 

    Paluumatkan käytimme aikaa pari tuntia. Sade kuitenkin lakkasi ennen Mascaa ja au-
rinkokin pyrki välillä hieman pilvien raosta kurkistelee. 

 
 Sardiinin hautaus siirretty seuraavalle päivälle. 
 
18.2.10 Oranssi hälytys.  
    Sateen osuminen edelliselle retkelle oli ilmoitus että poluilla oleminen ja sinne mene-

minen sateella, tai heti sateiden jälkeen ei ole millään tavalla nautittavaa retkeilyä. Me 
peruimme Chamorcan retken tältä päivältä, sillä Anagan suunnassa on satanut useamman 
päivän ajan joten polkujen kunto ei ole hyvä. Edellisten sateiden (loka-Marraskuu) jäljiltä 
polut ei olleet kävelykunnossa vielä joulukuussakaan, vaan meitä kiellettiin menemään 
Las Palmas de Anagan suuntaan patikoimaan. 

 
 Sardiini haudattiin tänään illan pimetessä. 
 
19.2.10 Aurinko paistaa ja sää suosii kaupungissa olijoita. Illan karnevaaliohjelmassa on korko-

kenkämaraton. 
 
20.2.10 Tämänvuotinen päätöskulkue (Coso) lähti liikkeelle n. 16:15 Minä seurasin ja kuvailin 

kulkuetta lähtöpaikalla, Avda. Colonilla, Martianezin rannassa. 
    Kulkureitti oli hieman lyhennetty edellisvuosista, ja johtunee varmaan katutöistä, jotka 

sotkee hieman liikennettä Puerton keskustassa. Reitti päättyi osittain Plaza de Constitu-
cionille, johon jäivät kaikki esiintymislavat. Muut kulkueeseen osallistujat jatkoivat vielä 
matkaa Belairin ohi, vieressä olevalle huoltamolle, jossa ryhmät hajosivat. Kaiken kaik-
kiaan kulkue kesti n. 3,5 tuntia. Sen jälkeen tuli "siivouspartio" joka tehokkuudessaan 
hakee vertaistaan. 

 
 http://www.retket.info/ajankohtaista/coso_2010/coso_2010_kuvat.htm 
 
25.2.10 Hotelli Parador - Guajara - Paisaje Lunar - Hotelli Parador 
 
 Heti alkuun jouduimme kiertämään Guajaran huipun itäkautta, sillä pohjoinen rinne oli 

osittain lumen peittämä, ja emme ottaneet sitä riskiä, että joudumme palaamaan takaisin. 
Valoisa aika on rajallinen ja matka on pitkä. 

    Olimme päättäneet käydä Guajaran huipulla, koska siellä on yksi kätkö. Kätkön hake-
minen lisäsi matkan kokonaispituutta. Kun matkustaa suomesta Teneriffalle kätköjä et-
simään, niin 4 km ei saa olla este niiden hakemiselle. 



    Läksimme liikkeelle klo. 8:13 Huipulle kiipeäminen itärinteen kautta oli pituudeltaan 
6,9 km ja siihen kului aikaa 3t 23min. Kätkö piti kaivaa lumen alta, joten spoiler-kuva oli 
erittäin tarpeellinen. 

    Muutamat kuvat huipulla, ja pieni evästauko, ja matkaan. Klo 14:29 olimme laskeutu-
neet Guajaralta Paisaje Lunarin maisemiin. Siihen matkaan käytimme aikaa 2 t 52 min. 

    Maisemien kuvaamiseen ja yhden kätkön hakemiseen käytimme aikaa vajaan tunnin, ja 
15:17 Aloitimme paluun kohti Hotelli Paradoria. Edessä on reilu 6 km matka, ja nousua 
Paisaje Lunarin rotkon pohjalta paluumatkan korkeimpaan kohtaan on 574M. 

    Hotellin parkkipaikalle saavuimme illalla 18:49 
 
 Kokonaismatkaa tehtiin 19,9 km, ja aikaa siihen matkaan kului 10t 35min. Kokonaisnou-

sua tuli yhteensä 1234 metriä. Linkkinä matkan KMZ-tiedosto, joka näyttää Google 
Earth ohjelmassa kulkemamme reitin. 

 
27.2.10 Klo. 00:32 lämpötila 32,3 ja tuuli erittäin voimakas. Lämmin ilmavirtaus saapui myrskyn 

edellä samaan malliin kun syksyn 2005 Trooppisessa myrskyssä. 
 
 On Meteo Alarm sivun mukaan punainen hälytys. Istuimme parvekkeella ja katsoimme 

kun roinaa lentelee ja palmujen oksat on suurin piirtein vaakassa. Nyt on tuulen voimak-
kuus lienee samaa luokkaa, kun syksyllä 2005. 

 
    Ikkunat "pumppaa" noin 10-20 sentin toleranssilla ulos ja sisään. Olemme pönkännyt 

ne pöydällä, ja nyt vai toivotaan että ne kestää. Kamera on siirretty sisälle, koska se vaatii 
ikkunoiden raollaan oloa. 

 
 Aamuun mennessä lämpötila oli jo laskenut 24 asteeseen ja tuuli tyyntynyt. Kävimme 

katselemassa kaupungilla millaisia tuhoja myrsky oli saanut aikaan.  
    Muutamia kaatuneita palmuja, ja paljon erilaista roskaa. Charcon puistosta oli kaatunut 

suuri palmu, ja sitä oli moottorisahamies heti aamulla raivaamassa. Päivän mittaa varoi-
teltiin mahdollisesta toisesta myrskystä. Se olisi voimakkainta korkeilla paikoilla, ja tul-
tuaan jatkuisi yli puoleen yöhön. 

    Klo. 19:40 tuulen suhteen on rauhallista, ja lämpötilakin vain 16,4 astetta. 
 
28.2.10 Sitä toista myrskyä ei sitten tullutkaan, ainakaan Puerto de la Cruzin kohdalle. Aamu 

valkeni hieman pilvisenä, mutta nyt puolen päivän aikaan paistaa aurinko. +23ºC 
 
 
Maaliskuu 2010 

 
1.3.10 Täysikuu. 
 Saaren sähköt katkesi uutisten mukaan 01:19 Sähkökatkos kesti n. 5 tuntia. 
    Ajankohtaisissa kuvissa on kuva joka on otettu 3 aikaan yöllä, pitkällä aikavalotuksella. 
 Puertoa valaisi vain täysikuu, ja hotellien varavalojärjestelmät. 
 
 Uutiset ennusteli toistamiseen illaksi kovaa tuulta ja korkeaa aallokkoa. 
 
 Klo. 16:00 Päivä mitä parhain. Aurinko paistaa ja lämpötila +22,6ºC Kovan tuulen kes-

kus on kuitenkin Atlantilla ja suunta on ennusteen mukaan saaria kohta. 
http://sirocco.accuweather.com/sat_mosaic_640x480_public/EI/isaehatl.gif  Nyt vain 
odotellaan että mihin aikaan se saapuu. 

  
 Klo. n. 19 ja edelleen tyyntä. Ennustetusta tuulesta ei vielä mitään havaintoa 
 



4.3.10 Kävin laittamassa uuden rasian Roque Chico kätkölle. Samalla laitoin sen hieman eri 
paikkaan. Edellisen rasian oli joku vienyt mennessään. Katoaminen alkoi epäilyttää, kun 
viisi etsijää ilmoitti että kätköä ei löytynyt. 

 
6.3. - 20.3. Hanna ja Kimmo viettävät kahden viikon lomaa Teneriffalla.  
 
10.3.10. Kävimme Orkideapuistossa ottamassa runsaasti valokuvia, vaikka Orkideoiden kukinta 

ei ollut parhaimmillaan. Tarkoitus on saada kuvista aikaiseksi noin metrin levyinen sei-
näjuliste. 

 
12 - 14.3.10 Veimme Hannan ja Kimmon Americasin puolelle viettämään toista lomaviikkoa. Samal-

la jäimme sinne viettämään viikonloppua. Pari päivää tutustuimme Americasiin, ja vii-
meisenä päivänä kuittasimme yhden uuden kätkön. 

 
17.3.10. Web-kamera näkymättömyys oli pari päivää tutkimisen kohteena. Kun vielä muut kiireet 

meni sen edelle, niin asetusten saaminen siihen tilaan että kamera toimii, vei aikaa. 
 
 Entisten toimivien asetusten palauttaminen ei auttanut. Kuvan näkymisen esti NAT vali-

kon Virtual Server asetus. aikaisemmin oman koneen IP oli päättynyt kolmoseen (3)  
    Kone oli kokonaan pois käytöstä viikon lopun. Uudelleen käynnistyksen jälkeen IP 

päättyi kakkoseen (2). 
    Vika ei ollut suuren suuri, mutta sen huomaaminen oli. En tiedä miksi se oli muuttunut, 

mutta vastaisuudessa jos kamera ei toimi, niin osaan ainakin tarkistaa oman laitteen IP 
osoitteen ja asettaa ne tiedot NAT valikkoon Virtual Serverin kohdalle. 

 
20.3.10. Hannan ja Kimmon kahden viikon loma loppui. Olimme Americasin puolelle viettämään 

heidän viimeistä lomapäivää. Kiertelimme ostoksilla ja kävimme markkinoilla. 
    Rauhalliseen Puerto de la Cruzi elämään tottuneena kauppiaiden ja "tyrkyttäjien" toi-

minta oli törkeää. Jos ei tartuta hihasta kiinni, niin saatetaan tulla eteen, ja estetään kul-
keminen, ennen  kun on sanottavansa sanonut. 

 
 Tyrkyttäjien kehumisista huolimatta emme löytäneet yhtään paikkaa josta olisi saanut 

välipalaksi hyviä Sandwich leipiä. Kenenkään listalla ei ollut (Sandwich Americano) lei-
pää. En kehtaa sanoin kuvata niitä leipiä joihin meidän oli tyytyminen, mutta sen voin 
sanoa, että Puerto de la Cruzista saa parempia. Kyllähän täälläkin osataan muutamissa 
paikoissa polttaa ja kuivattaa paahtoleipä planzalla, mutta täällä on myös paikkoja, joissa 
osataan tehdä hyviä leipiä. 

 
 Ruokapaikoissa emme pettyneet kertaakaan. Niissä saimme joka kerta hyvää ruokaa 
 
 Kevään edetessä olemme jo hieman suunnitelleet tulevaa kesää. Matkan tekeminen on 

ollut suunnitelmissa. Kun suunnitelmamme on suuntautunut sellaiseen maahan jossa 
(suomen terveysviranomaisten) mukaan määrätyt rokotteet tulisi olla voimassa, lisäksi on 
rokotteita jotka kuuluu listaan "harkittavat". Paikallinen (teneriffan) terveydenhuolto on 
lyönyt stopin meidän suunnitelmalle. Me ei saada niitä kaikkia tehoste/rokotteita, jotka 
em. kohdemaan listalle kuuluu. Täällä sanotaan joistakin sairauksista, että sellaista saira-
utta ei ole enää olemassa, ja teitä ei rokoteta. Esim. Polio rokotteen saa kuulemma vain, 
jos on esittää voimassa oleva matkalippu sellaiseen maahan jossa tautia esiintyy.  

 
22.3.10. Rokotusohjelmamme liikahti pykälän eteen päin, sillä saimme tänään jäykkäkouristus 

(DiTe) tehosteen. Alkaa vaikuttamaan siltä, että meidän rokotusohjelman tehosteiden uu-
distaminen saattaa jäädä tähän. 

 



23.3.10. Urkupillireitillä. Tänään kiersimme reitin uuden merkinnän mukaisesti. Se poikkeaa ai-
kaisemmasta reitistämme lähdössä. Aikaisemmin aloitimme reitin kiertämisen kulkemal-
la alkumatkan metsäautotietä. Nyt uusi linjaus on tehty kiertämään tie. Uusi polku on 
metsäpolkua, ja huomattavasti miellyttävämpi kulkea, kun soratie. 

 
 Moneen kertaa olemme miettineet, että mistä kanttarellikauppiaat sienensä hankkii. Tä-

nään me saimme omin silmin nähdä, että missä niitä kasvaa, ja miten niitä löytää. Tämän 
päivän jälkeen en myöskään ihmettele, miksi ne maksaa 14-20€/kilo. 

 
29.3.10. Chamorcassa. Aurinkoisen sään suosiessa kiersimme Chamorcan Bermejo reittiä. Läk-

simme liikkeelle n. 9:30 Kiersimme reitin tuttuun suuntaan, eli aloitimme metsäreitillä, ja 
palasimme barranccoa. Taivas oli pilvetön ja lämmintä riitti. 

 
 Kaikin puoli onnistuneen päivän muutti yksi irtonainen kivi barrancon polulla, ja sen 

myötä oikean nilkan "muljahdus". Nilkka vääntyi sisäänpäin, ja turposi välittömästi. 
Etenimme vielä n. 100 metriä, ja pysähdyimme purolle turvotusta vilvoittelemaan. Puron 
vesi ei kuitenkaan ollut riittävän kylmää, joten otimme käyttöön kylmäpussin ja sillä vii-
lensimme turvonnutta kohtaa. Lisäksi otin Burana mahdollista (loppumatkan kävelyn ai-
heuttamaa) kipua lieventämään 

 
 Matkaa Chamorcaan oli jäljellä n. 2 km. Kun nilkassa ei tuntunut sellaista kipua, joka 

olisi aiheutunut, jos jokin kohta olisi murtunut, niin jatkoimme kylmäkääre nilkassa kohti 
Chamorcaa. Muljahtaneella nilkalla piti opetella uusi kävelytyyli. Kun nilkka kesti var-
paillaan kävelyn, niin eteneminen tapahtui  ja siten että kantapää oli irti maasta. Silloin 
nilkka ei taipunut, ja käveleminen ilman pientä kipua oli mahdollista. 

    Olen aina vannonut sauvojen nimiin, ja niiden oikeaan käyttöön. Ne olivat ehkä se pe-
lastava juttu, sillä nojasin niihin joten en päässyt koko painollani taipuneen nilkan päällä. 

 
 Illalla kävin kuvauttamassa nilkan Bellevuessa. Siitä ei löytynyt mitään vakavaa. Liima-

teippiside ja 4 päivän tulehduskipu lääkitys.  
 
 
Huhtikuu 2010 

 
1.4.10. Ratonera vaihtoi omistajaa. 
    Manu ja Yanira möivät pois erittäin suositun Ratonera baarin, jota he pitivät lähes viisi 

vuotta. 
    Eilen Kävimme paikanpäällä seuraamassa, kun uudet yrittäjät olivat ottaneet tilan hal-

lintaansa, ja perehtyivät baarinpitämisen saloihin. Manu ja Yanira olivat myös paikan-
päällä koko päivän, sillä he olivat lupautuneet opastamaan muutaman päivän käytännön 
asioissa. 

 
3.4.2010 Tänään juhlimme 60v. syntymäpäiviäni Ravintola Edymarcassa.  
    Ikään kun syntymäpäiväni muistamiseksi, loppui Puerto de la Cruzissa analogiset tv-

kanavat näkymästä. Täälläkin on siirrytty digiaikaan. Meillä Belairissa jäi analogiselle 
paljon sellaisia kanavia, mitkä tulee satelliitin kautta. Signaali on muutettu analogiseen 
muotoon. On Italialaisia, saksalaisia ja ranskalaisia kanavia. Suomi ei  lähetä mitään 
maksuttomia kanavia, kuten tekee monet muut Euroopan maat. 

 
5.4.2010 Taoron vesipuiston valmistumista on odotettu kun kuuta nousevaa. En tarkalleen muista 

milloin remontti alkoi, mutta 2008 marraskuussa otetuissa kuvissa ei vielä näy remontin 
aloitusta. 



    Luin alkuvuodesta 2009 jostain kirjoituksesta, että remontin tulisi olla valmis marras-
kuussa 2009. Joidenkin mielestä sen piti olla valmis aikaisemmin. Vuosi on loppunut, ja 
vaihtunut uusi vuosikymmen. Remontti on edelleen kesken. Välillä vettä lasketaan, ja vä-
lillä taas ei. Kun vettä tulee, niin siinä vaiheessa aina miettii, että jokohan se nyt on val-
mis. Vettä tulee jonkin aikaa, ja sitten on taas hiljaista. 

    Välillä puistossa ei tapahdu mitään moneen päivään, tai viikkoon. Tänään siellä oli 
puolen kymmentä miestä töissä, joten päätin mennä katsomaan millä mallilla puisto on. 

    Tänään taas oli joku hanan aukaissut, ja vettä valui suurimmassa uomassa, mutta sivu-
putoukset oli suljettuna. Vaikka joskus vettä tulee, niin puisto ei ole vielä valmis. 

 
 Belairin takan olevien portaiden piti olla valmiit Kesäkuussa 2008, ja ne valmistui vasta 

tammikuussa 2010, joten pitänee vain odotella kärsivällisesti. 
 
8.4.10 Kävin tutkimassa härkätaisteluareenan kuntoa, ja tilaa. Nousin ylös mäelle kapeaa kujaa 

nimeltään Calle del Mal Pais (Google Earth) Kujan loppupäässä oli pieni baari. Baarin 
kohdalta lähti portaat areenan suuntaa, josta pääsi lähemmäs, ja kiertämään koko raken-
nusalueen. Itse pyöreä areena oli sen näköinen että ei siellä ainakaan vähään aikaan ole 
hevoset liikkuneet. Jonkin verran oli alue päässyt ruohottumaan, ja hieman roskittumaan. 

    Etupihalla oli parkissa 3-4 autoa. Tarkoitukseni oli udella hieman rakennuksen tilaa, ja 
nykyistä käyttöä, mutta yhtään ihmistä ei näkynyt. 

    Julkisivun rautaportti oli kettingeillä lukittu. Kettingin ruosteisuus kertoi että siihen ei 
ole aikoihin koskettu. Myös muut ovet kadun puolella olivat tiukasti kiinni. Katolla ole-
vat valomainokset ja kirjaimet on hajoamispisteessä. Rakennus näytti kaikin puolin lo-
pullisesti suljetulta, ja hajoamisprosessi oli monessa kohdin rakennusta alkanut. 

 
11.4.10 La Cañadas del Teide. Tänään pääsimme seuraamaan, kun muutamat hurjapäät olivat 

kiivenneet n. 100 metriä korkean kivimuodostelman "La Catedral" huipulle, ja istuskeli-
vat siellä maisemia ihailemassa. Pari oli kiivennyt aivan huipulle. Toiset pari olivat istus-
kelemassa hieman alempana, ja yksi oli kiipeämässä puolimatkassa. 

    Noin kymmenen bussin matkustajilta ei jäänyt em. esitys huomaamatta, joten se tuli 
tallennetuksi satojen kameroiden muistikortille. 

 
 Paluumatkan teimme tutusti Santiago del Teiden, ja Mascan kautta. Santiago del Teides-

sä tutusti ruokatauko. Ravintolan nimeä en juuri nyt muista, mutta pihassa on lähes luon-
nollisen kokoinen hevospatsas. Loppumatkalla runsaat unikkokukinnot ja monet muut 
kukkivat kasvit aiheuttivat matkaan lukuisia pysähdyksiä. 

 
14.4.10 Eilen uutisissa luvattu "oranssi varoitus" on nyt iskenyt kohdalle. Varoitus oli voimak-

kaasta tuulesta. Myös sadetta luvattiin mutta vain ylös vuoristoon. 
    Aamuyöstä heräsimme laittamaan parvekkeen tavaroita suojaan silla ne alkoi siellä 

ääntelemään siihen malliin että niitä tuuli liikutteli. 
    Nyt klo. 9:00 on tuuli voimistunut aikalailla navakaksi. Belairin palmut huojuu kovasti 

ja webkamerakin näyttää heilahtelevan tuulen voimasta. Meteo Alarm-sivuston mukaan 
tuuli jatkuisi huomiselle päivälle saakka??? Eilen ennustettu sade ylös on tuonut Teidelle 
uuden valkoisen lumipeitteen. 

 
15.4.10 Islannin tulivuoren purkaus aiheuttaa kovasti hankaluuksia suomalaisille. Nyt on vilkkain 

kotiinlähtöaika, ja lentoliikenne on pysähdyksissä lähes kokonaan. 
    Teneriffalta lennot mantereelle toimii normaalisti, mutta sieltä eteenpäin Pohjois-

Eurooppaan on lennot peruttu. Olen vienyt kentälle muutamia lähtijöitä, joilla on ns. 
"pomppulento" suomeen. Kun lento on maksettu ja se (Tenerife - Madrid) lennetään, niin 
siihen on mentävä. Eri juttu on sitten lennot joita ei lennetä. Eiköhän kaikille pyritä kor-
vaava lento järjestämään.  



 
 Eilen vein Mikon pohjoisen kentälle, ja hän oli menossa ruotsiin. iltapäivällä, kuulin että 

ruotsin suurimmat kentät on suljettu, joten en tiedä mihin saakka kaima matkallaan pääsi. 
 
16.4.10 Team Jääskä lähti tänään, ja he kertoivat ottavansa tämän lennon extreme matkana. Len-

toreitti on Madrid - Amsterdam - Helsinki. Lento Madridiin oli TFN kentällä taulussa 
lähdössä normaalisti. Jatkolennosta ei ollut heillä mitään tietoa. 

 
 Suomen uutiset kertoi yhdeksän aikaan että Helsingin kenttä on suljettu ainakin la. 15:00 

saakka. Olen saanut palautetta koskien 8.4.10 kirjoitustani. 
    Palaute kertoo, että Puerton "härkätaistelu areenaa" käytetään ja vuokrataan nykyään 

yksityistilaisuuksiin, siis esim. häihin. 
    Kiitoksia palautteen lähettäjälle. 
 
17.4.10 Tulivuoren purkauksen seurauksena on lennot suomeen pysähdyksissä. Nyt on Finnair 

aloittanut lomalaisten siirrot Kanarian saarilta manner Espanjaan. Finnairilla on 4 lento-
konetta alueella, jossa ei ole lentokieltoa. Näillä koneilla lennätetään lomalaisia kohtee-
seen josta loppulennon Järjestäminen on helpompaa, jos ja kun lentokielto joskus kumo-
taan. 

 
18.4.10 Aurinkomatkojen lauantain lähtö oli tietysti peruttu. Minä olin lupautunut viemään kol-

me lomailijaa kentälle. Eilen illalla sain kuulla, että lähtö on tänään. 
    Matkustajat kuljetetaan Jereziin jossa he majoittuvat hotelliin, ja odottelevat siellä tie-

toa siitä, että miten ja milloin loppumatka suomeen järjestyy. Matkalaisille ilmoitettiin 
eilen, että et. kentällä tulee olla 10:00, joten me lähdimme matkaan 8:30. Saavuimme 
'Reina Sofian kentälle hyvissä ajoin ennen kymmentä. Lennon lähtöajaksi oli ilmoitettu 
12. Todellista lähtöaikaa en tiedä, mutta sen kerkesin kuulla, että ajallaan ei lähdetä. Me 
jatkoimme lentokentältä matkaa Adejeen. Olemme käyneet siellä pari vuotta aikaisem-
min syömässä hyvää valkosipulikanaa paikassa nimeltä Oassis. Silloin se maistui val-
kosipulille. Kävimme samassa paikassa myös tämän vuoden maaliskuussa, mutta maus-
tamisessa oli lisätty chiliä, ja vähennetty valkosipulia.  Ruoka oli hyvää ja "makusta", 
mutta ei juuri sitä mitä odotimme. Tänään olimme aikaisin liikkeellä, joten moni paikka 
oli vielä suljettuna. Nousimme ylös Barranco Infiernon lähtöpaikalle. Lähtöpaikan vie-
ressä on yksi ravintola. Se oli auki ja me syömään. Tilasimme valkosipulikanaa ja ryppy 
perunoita, koska täällä listalla niitä oli. Kun ruoka oli tulossa, niin valmistauduimme val-
kosipulin tuoksuun, mutta kun se saatiin eteemme, niin sitä odotettua tuttua tuoksua ei 
tullut. 

    Kahdesta paikasta joissa olemme Adejessa käyneet, oli Oassis parempi, vaikka siellä ei 
saanut ryppyperunoita. Molempien paikkojen kanassa oli valkosipulia yhtä "vähän", ja 
chiliä yhtä paljon. Oassiksen annos oli kuitenkin hieman paremman makuista, ja siihen 
kuului mukaan leipä, ja salaattiannos. 

 
19.4.10 Keväällä loukattu nilkka on parantunut siihen malliin että sillä pystyy jo kunnolla käve-

lemään. Tänään kävimme Bollullossa testimatkalla. 
    Olen ostanut itselleni uudet "maasturit" jotka on pitempivartiset, ja ne tukevat myös 

paremmin nilkkaa. Kenkien "sisäänajo" on nyt alkanut, jotta seuraavana talvena ei hier-
tymiä, tai hankaumia pääse tulemaan. 

 
20.4.10 Rantaan kävellessämme saimme käsiimme lapun jossa mainostettiin uutta Meksikolaista 

baaria, ja sen tarjousta (caña + tapa) 1,50€. Totta menimme lähemmäs kurkistelemaan 
paikkaa, ja samalla huomasimme että paikan alakertaan johtavien portaiden vieressä on 
Caballo Blancon mainokset. Olimme jo San Telmossa panneet merkille että em. kyltit on 



sieltä kadonneet, ja ovet olivat tiukasti kiinni. Nyt sitten on tiedossa mistä Caballo Blan-
co on löytänyt uuden tallin. 

 
22.4.10 Tuhkajumin johdosta eilen peruttu lento piti lentää tänään. Suomalainen lentoyhtiö il-

moitti matkustajilleen että heidän lentonsa lähtee 4:50 ja TFS kentällä tulee olla ennen 
03:00 yöllä. Noin kaksikymmentä suomalaista joille lennosta ilmoitettiin, järjesti itsel-
leen kuljetuksen yöllä etelänkentälle. Kun he saapuivat perille, niin ilmoitettiinkin että 
sellaista lentoa ei ole. Ainut lento joka tänään suomeen lähtee on juuri lähdössä, ja se on 
täysi. 

 
24.4.10 Tänään yritetään uudelleen. Nyt on lähdöt tarkastettu AENA:n ja lentoyhtiön kotisivuilta. 

Kaiken pitäisi olla kunnossa, ja lennon lähteä 15:25 
 
26.4.10 Taoron vesipuisto on saanut valonsa. Verkot sekä esteet portaikoista on viety pois. Puis-

tossa kierteleminen oli illalla jo mahdollista. Minä kävin "tornista" tutkimassa puistoa ja 
ottamassa muutamia kuvia. Vesisuihkuja näin testattavan pari päivää sitten, joten on 
mahdollista että nekin on viimein saatu toimimaan. 

 
 
Toukokuu 2010 

 
1.5.10 Día del trabajo - "Vappu" 
    Charcolla ja kirkkopuistossa oli jonkinlaisia rahankeräyksiä. Charcolla Rotary Club 

keräsi rahaa johonkin tarkoitukseen. He jakoivat lahjoittajille banaaneja tai tomaatteja. 
 
 Kirkkopuiston keräys oli jonkun avustusryhmän pitämä. Samassa tilaisuudessa myytiin 

toinen toistaan hienompia kukkakoreja. Onhan Äitienpäivä huomenna (täällä). 
 
 Kun on juhlinnan alkuun päästy, niin 3.5. Dia de la Cruz. Silloin kaikki kaupungin ristit 

on koristeltu nauhoin ja kukkasin. Ristin kulkue kiertää aamupäivällä kaupungilla (vuon-
na 2008 lähti kirkosta n. 11:00). 

 
 Rejalejosissa tapahtuma on nimellä Cruces y Fuegos de Mayo. Siellä tapahtuma huipen-

tuu suureen ilotulitukseen, joka sanotaan olevan lajissaan yksi Euroopan hienoimmista. 
Se on niin suuri ilotulitus, että se näkyy Puerto de la Cruziin saakka. 2008 katselin sitä 
Belairin tornista. 

 
 Aikaisempina vuosina on 3.5. rannassa ollut myös liitovarjoilijoilla jonkinlainen tapah-

tuma. 
  
2.5.10 Día de Las Madres - Äitienpäivä. 
 
 Teneriffalla vietetään tänään äitienpäivää. 
 
 Aivan kun Äitienpäivän kunniaksi meistä tuli kaksinkertaiset isovanhemmat. Hannalle ja 

Antille syntyi toinen lapsi. Tyttövauva syntyi OYS:issä aamulla 8:07. 
 
3.5.10 Día de la Cruz. 
    Tänään oli viimeinen kolmesta perättäisestä pyhäpäivästä. Loputkin kaupungin ristit oli 

aamun aikana koristeltu. Ristien vieressä oli purkki joihin kukkakoristeen tekijät odotti-
vat ohikulkijoilta, katselijoilta ja ennen kaikkea valokuvaajilta pientä lahjoitusta. Sillä on 
ymmärtääkseni tarkoitus peittää kukkien ostamisesta aiheutuneita kuluja. 

 



 Olin ennen yhtätoista kirkon pihalla satojen muiden kanssa odottelemassa Messun  alka-
mista ja sen jälkeistä kulkuetta. Hieman ennen yhtätoista kirkkoon eteen kerääntyi pappi, 
ja muutamia hienosti pukeutuneita henkilöitä. Heillä oli mukanaan pussi josta ottivat esil-
le kaksi sauvan osaa, jonka he kokosivat siinä pihalla. Sauvan osat yhdistettiin toisiinsa 
ruuvaamalla. Tämä sauva kädessään he sitten kulkivat ristin kulkueessa. 

 
 Yksi poika kävi "ilmoittautumassa". em. herroille. Yksi pukuherroista otti poikaa T-

paidasta kiinni, ja ravisteli sitä hieman. Ehkä hän sai siitä hieman nuhteita. Samainen 
poika oli kulkueessa etummaisena lipun kantajana. 

 
 Ilotulitukset kuuluu täällä aina juhliin mukaan. Ennen kulkueen liikkeelle lähtöä oli kuu-

lui kovasti ilotulitusrakettien pauketta. Kun oli päivä ja valoisaa, niin raketteina olivat 
vain ne joista lähtee runsaasti ääntä. 

 
 Kulkue pysähtyi Santo Domingolla kolme kertaa, ja silloin sytytettiin kadun varteen lai-

tetut paukkupomminauhat. Nauhassa oli paukahtavia pommeja vajaan metrin välein ja 
lanka paloin vauhdilla, eikä arviolta n. 100 metrin pituisen nauhan palaminen kestänyt 
kuin reilut 10 sek. Savun hälvettyä kulkue jatkoi matkaansa seuraavaan paikkaan. Kala-
satamasta kulkue suuntasi matkansa Calle Blancolle. 

 
 Illalla kiipesimme Taoronmäellä katselemaan Realejosin ilotulistusta. Se alkoi illalla 

hieman ennen yhtätoista. Meillä oli hyvä näkyvyys paikalle, vain kuvaus matka oli hie-
man pitkä (5,3 km). Me poistuimme kun olimme katselleen rakettien paukuttelua n. 1,5 
tuntia. 

 
11.5.10 "Tuhkajumissa" ollaan. Tänään on laitettu alulle puhelinliittymän katkaisu. Täälläkin on 

tänä päivänä mahdollista saada ADSL liittymä siten, että ei tarvitse olla lankaliittymää. 
Kun me hankimme liittymän 5 vuotta sitten, niin silloin piti olla myös lankaliittymä. Siitä 
on maksettu 30 euroa joka kuukausi. mutta olemme soittaneet sillä vain 5-10 puhelua 
vuodessa, ja niistäkin 3-4 puhelua suomeen. Paikallispuhelut on ollut Telefonicalla lähes 
ilmaisia, mutta kun meidän ystävillämme ei ole lankapuhelinta, niin halvoista puheluista 
huolimatta, se on tarpeeton. Suomen puheluille on tullut vuosittain hintaa noin 90 eu-
roa/kpl. 

    Tulevista puheluista suurin osa (n. 90%) on ollut Telefonicalta. Ne on ollut mainospu-
heluja, ja tulevat etupäässä illalla 22-23 paikkeilla. Liittymän katkaisu vie kuulemma ai-
kaa 7-10 päivää. Kun katkaisimme puhelimen ja ADSL liittymän suomen matkan ajaksi 
2006, niin se katkaistiin samana päivänä. Nyt on tarkoitus on kai venyttää aikaa, jotta 
saadaan vielä periä 30€ rahaa vielä yhdeltä kuukaudelta. Telefonican asiakaspalvelu ai-
nakin Tenerifalla on todella huonoa, ja lisäksi kaikki palvelut on hoidettava puhelimen 
välityksellä, joten siihen joudumme palkkaamaan asianhoitajan, jolla on kielitaitoa riittä-
västi puhelinneuvotteluun. Täällä on runsaasti Telefonica kyltillä varustettuja liikkeitä, 
mutta ne myyvät ja hoitavat vain kännykkäliittymiä. 

 
12.5.10 Scandic tanssiravintola saa lisätilaa orkesterille. Jorma "Guagua" Tuominen on pistänyt 

lusikkansa soppaan ja alkanut laajentamaan reviiriään tanssin pariin. Tarkoituksena on 
kuulemma tarjota ensi talvena tanssijoille entistä enemmän elävää musiikkia. Calle Za-
moran remontti tuntuu vain jatkuvan. Ensin katu kaivettiin kunnolla auki ja sinne laitet-
tiin jotain viemäriputkia, ja sitten se peitettiin. Nyt sitä kaivetaan uudestaan auki ja sinne 
laitetaan ainakin vesiputkia. Eilen lämpötila Suomessa ylitti meidän oman mittarimme 
näyttämän lukeman. Suomen lämpötilat 25-26 astetta, ja meidän mittari näytti 24 astetta. 
Kaupungin "kinkkumittarit" näytti yli 30 asteen lukemia, mutta minä en niitä kovasti no-
teeraa. Meidän mittarimme anturi sijaitsee Web-kameran kanssa samassa suojaisassa ko-
telossa, joten se näyttää kunnollista varjolämpötilaa. Iltapäivällä seurasin puolisen tuntia, 



kun palolaitos kävi tikas-autolle Belairissa ja hakivat 1 kerroksen parvekkeelta loukkaan-
tuneen henkilön. Hissiin paarit ei mahdu, mutta en tiedä mikä esti henkilön kantamisen 
paareilla portaita pitkin. 

 
21.5.10 Kävin Paulan kanssa jälleen luovuttamassa verta La Lagunan sairaalassa. Tällä kertaa 

kaikki tapahtui alle tunnin. Pakollisen kaavakkeen täytön jälkeen piti vielä käydä kaikki 
kysymyksen tulkin avustuksella läpi, jotta selviää, että on oikein ymmärtänyt kysymyk-
sen ja vastannut niihin sen mukaisesti. 

 
    Kaavakkeen viennin jälkeen ei kului vain 5 min. kun jo kutsuttiin luovutuspaikalle le-

vähtämään. Viiden minuutin jälkeen tulivat mittaamaan verenpainetta, ja sitten olikin jo 
veren luovutuksen aika. 

 
 Toimintaohjeet siinä vaiheessa kun neula laitetaan käsivarteen hieman hymyilyttää, kos-

ka ne on erilaiset kun suomessa. Hengitä syvään ja katso ulos ikkunasta. Se johtuu luul-
tavasti siitä että jotkut luovuttajat on alkanut voimaan huonosti seuratessaan neulan lait-
toa käsivarteen, tai seurannut veren valumista pussiin. Täällä oli joka huoneessa telkkari, 
ja minulle laitettiin valutuksen ajaksi urheilukanavalta näkyviin tennistä, ja kysyttiin että 
onko hyvä. 

    Luovutuksen jälkeen annetaan kuponki, jolla saa sairaalan kahvilasta jotain pikkusuo-
lasta syötävää. Koko operaatio vei tällä kertaa alle 60min, kun se joskus aikaisemmin on 
kestänyt yli kaksi tuntia. Tänään oli minun kolmas verenluovutus Teneriffalla, ja toinen 
kerta Paulalle. 

 
    Täällä verenluovutuksessa on se hyvä puoli, että reilu viikko luovutuksen jälkeen tulee 

postissa kotiin selvitys kaikista tuloksista, jotka verestä on tehty. Pelkkä verikoe tällä yk-
sityisellä puolella maksaa yli 400 euroa. 

 
22.5.10 "Kesäloma" on alkamassa. Lentoliput on valmiina. Ensi viikolla on aika lähteä suomeen. 

On tiedossa ristiäiset, lakkiaiset, ja muutama muu juhla. 
 
 Keväällä "muljahtanut" nilkka antaa vielä odotella parempia aikoja, joten kätköretket on 

nyt jäänyt, ja ne on siirretty ohjelmassa suomen reissun jälkeiseen aikaan. 
  
 Suomeen lähtö ja muutenkin kesän vietto, tietää myös sitä, että sivuton "aktiivinen" päi-

vitys jää tauolle. Kamerat sulkeutuu matkan ajaksi. En järjestä asuntovahdille paineita 
kameran aamukäynnistyksellä, joten ne pysyy suljettuna koko loman ajan. 

    Ajankohtaisten kuvien päivitys on poikkeus, sillä se on tarvittaessa mahdollista tehdä 
myös suomesta käsin, tietenkin suomesta otetuilla kuvilla. 

 
 Posti on jakanut täällä talouksiin ohjeita liikennelain uudistuksesta. Liikennerikkomuk-

sista, rangaistusten muuttumisesta, ja sakkojen suuruudesta. Vastaisuudessa esim. navi-
gaattorin räplääminen ajon aikana (auton liikkuessa) on kielletty. Jos sitä kuitenkin aikoo 
lomallaan harrastaa, niin kannattaa varata sitä varten ylimääräistä rahaa mukaan. Se voi 
maksaa jopa 500 euroa. Jos sellainen on tapana, ja auton vuokraaminen on suunnitelmis-
sa, niin ei kannata ottaa koko laitetta mukaan vaikka sellainen sattuisi olemaan.  

    Täällä saa useista sakoista 50% alennuksen jos sen maksaa määräaikaan mennessä, ja 
silloin siitä ei tule merkintää johonkin "kuljettajien" rekisteriin. 

 
 Informate en: Reforma de la Ley de tráfico ("liikennelain uudistus") 
 
 http://www.reformaleydetrafico.es/inicio.html  
 



27.05.10  Suomeen Rippi- ja ristiäisjuhliin. 
 
 Taksi 57 oli sovitusti odottelemassa Belairin edessä klo. 11:30. Ajo kentälle n. 1/2 tuntia 

ja 30 €  
    Jonotus matkalaukkujen luovutukseen sujui 1/2 tunnissa. Kun olimme saaneet Suo-

meen menevät laukut pois käsistämme, niin siirryimme kahvilan puolelle odottelemaan 
lähtöaikaa.  

    Koneeseen pääsimme 14:40 Paikkamme lennolla TFN - BAR oli rivillä 5 paikat D ja E. 
Tällä hetkellä olemme myöhässä tasan puoli tuntia Aikataulun mukainen lähtöaika oli 
14:10 

    Tunnelista lähdettiin 15:10 rullaus kiitoradan päähän kesti 10 min. Pysähdys ja hetken 
päästä vauhtiin. Kolme päivää lukossa ollut korva aukesi, kun olimme nousseet muuta-
man hetken, ja äänet alkoi taas stereona kuulumaan. Ulkolämpötila -54 astetta 

    Lentoon ei sisälly aterioita. Kun myyntivaunut tuli kohdalle, niin ostin kahvin ja ma-
keisia pussin. Kun kaivelin kolikoita maksua varten, niin myyntivaunut siirtyi seuraavaan 
paikkaan. Laitoin kolikot takaisin taskuun. En niitä sen koommin tyrkyttänyt, eikä niitä 
kyseltykään. 

    18:40 (TF aikaa) alkoi kone laskeutumaan, joten tässä vaiheessa siirsin kellon Barcelo-
nan aikaan. 19:05 (ES aikaa) kone laskeutui kentälle 

  
 Lenno Barcelonasta Helsinkiin piti lähteä 20:10 Barcelonaan Blue1 saapui vasta 20:40 ja 

lähtöaika muuttui, ja uudeksi lähtöajaksi arvioitiin 21:16 ja Boarding time ajaksi oli mer-
kitty 20:41 

    21:20 olimme edelleen kentällä, ja portti vielä kiinni. Klo. 21:50 pääsimme koneeseen. 
Kun olimme asettuneet paikoillemme, niin tuli ilmoitus, että lähtömme viivästyy 1:40 
tuntia. On jotain lennon rajoituksia keskieuroopan ilmatilassa. Viimeksi meille sattui vas-
taava tilanne kun olimme palaamassa joulumatkalta Oulusta Teneriffalle. Silloin odo-
timme lähtölupaa Oulun kentällä 4 tuntia. Lupa kuitenkin tuli yllättäen ja päästiin ilmaan 
22:43 (ES aikaa) Arvioitu saapumisaika Helsinkiin kuulutettiin olevan 3:20 Suomen ai-
kaa, eli 2t 20 min myöhässä alkuperäisestä saapumisajasta.  

 
29.05.2010 3:20 lentokone pysähtyi terminaalin tunneliin. 3:55 laukut tulematta. Odotettu jo 35 min. 

4:10 taksijonoon 
 
 5:15 nukkumaan 
    
29.05.10 Tallinnassa. 
  
31.05.10 Hyvinkäällä kävimme tervehtimässä äitiäni. 
    Palatessa kävin puhdistuttamassa tukkeutuneen korvani Mehiläisessä. Samalla reissulla 

saimme Polion tehosteen, joiden saaminen Teneriffalla tuntuu olevan mahdottomuus. Si-
tä on yritetty pari kuukautta. 

  
 17:50 Mehiläiseen, korva puhdas ja polion tehoste saatu  19:30 ulos. Kyllä suomessa 

kaikki pelaa 
 
 
Kesäkuu 2010 

 
1.6.-6.6.10 Espoossa Hannan ja Kimmon luona maalaustalkoissa. 
 
7.6.10 Turkuun. Laajasalosta 09:59 bussilla. Juna lähti 11:03 ja saapui Turkuun 13:00 
 



8.6.10 Alkuperäisen suunnitelman mukaan meidän piti matkustaa olla Naantalissa yksi yö ja 
jatkaa matkaa kohti pohjoista. Asiat kuitenkin muuttuivat siten että meille luvattiin Naan-
talin lääkäriasemalta A-gripe rokote, joka myös kuuluu Teneriffalla sarjaan "mahdotto-
muus".  

 
9.6.10 Naantalista Lempäälän kautta Ouluun ja sieltä Muhokselle. Tampereella junan vaihto, 

jolloin tapasimme Heidin sovitusti. 
 
9 - 18.6.10  Muhoksella. Nurmikon leikkausta, ja vaateidenhoitohuoneen lattian laatoitusta, ja sau-

mausta. Kävimme myös Paulan äitiä tapaamassa Utajärvellä. 
    Monet suunnitelmat jäi toteuttamatta, sillä ohjelmamme muuttui Hannan ja Antin re-

monttien johdosta. 
 
19.5.10 Ristiäiset, jossa toinen lapsenlapsemme sai nimekseen Jenni Kristiina 
 
20.6.10 Hannan ja Kimmon kyydillä Helsinkiin Holiday Inn hoteliin. 
 
21.06.10 Herätys 4:30. 5:40 bussilla lentokentälle. 7:40 lento Kööpenhaminan ja Madridin kautta 

Teneriffalle. 
 
23.5.10 Juhannuksen viettoon Las Palmasiin. 
    Puolen päivän aikaan kirjauduimme tuttuun Luz Playa hotelliin. 
 
 Kun Puerto de la Cruzissa väki valmistautuu juhannuksen viettoon jo puolen päivän ai-

kaan varailemalla paikkojaan hiekkarannalta, niin täällä ranta alkoi täyttymään vasta 18 
jälkeen. Illalla väkeä oli rannalla tuhatmäärin. Mekin kävimme katselemassa rannan ta-
pahtumia, mutta tungoksessa eteneminen oli hidasta ja välillä mahdotonta. Juhannuskok-
koja emme Puerto de la Cruzin tapaan rannassa nähneet, vain muutama pieni nuotio. 

    Hotellimme sijaitsi rannan välittömässä läheisyydessä, ja meillä oli näköala merelle, 
joten siirryimme loppuillasta seuraamaan juhannuksen viettoa ja ilotulitusta hotellin par-
vekkeelle. Ilotulitus oli näyttävä, ja kesti 15 minuuttia. Sinä aikana taivaalle ammuttiin 
kymmeniä, jopa satoja raketteja. 

 
24.6.10 Tänään oli pyhäpäivä, joten lähes kaikki shoppailukaupat oli kiinni. 
    Edellisellä Las Palmasin käynnillä teimme kaksi taksi reissua, ja kumpikaan kuski ei 

osannut sinne mihin piti. Nyt päätimme kokeilla bussilla matkustamista. Lähdimme Calle 
Trianalle katselee kaupungin elämää ja nähtävyyksiä. Valitsimme bussin 0A. Tällä kertaa 
kuski tiesi mihin mennä ja teki sen sellaisella vauhdilla, että moni rallikuski olisi ollut 
kateellinen. 

    Päivän aikana katselimme valmiiksi ostospaikkoja, sillä on tarkoitus tulle huomenna 
uudelleen, kun kaupat on auki. 

    Ostimme 10 kerran bussilipun kaupunkiliikenteeseen. Se maksoi 6:30 joten kortin os-
taminen on paljon matkustavalle kannattava hankinta. Kertalipun hinta on 1:20 euroa. 

 
25.6.10 Shoppailupäivä. Kaupat auki, joten jälleen Calle Trianalle ja shoppaileen. 
 
26.6.10 12:00 bussilla lentokentälle ja Binterillä Teneriffalle.  
    Las Palmasin sää Juhannuksen aikaan oli tuulinen ja siitä johtuen tuntui viileältä, vaik-

ka lämpötila oli 24-25 astetta. Monessa Bar-Cafeteriassa ehdotettiin suoraan siirtymistä 
sisätiloihin. 

 



 Lento Gran Canarialta Tenerife norteen kesti n. 30 min. Sää Los Rodeoksen kentällä au-
rinkoinen ja lämpimämpi, kun Granilla. Välimatka näiden kahden paikan välillä on lyhyt, 
joten luulisi sääolosuhteiden olevan samanlaisia molemmissa paikoissa, mutta ei ole. 

 
 
Heinäkuu 2010 

 
1.7.10 Kun emme saaneet Gripe-A rokotetta Puertosta toukokuussa ennen suomen matkaa, 

vaikka kuinka yritimme, mutta saimme sen suomesta, niin mainitsin siitä myös päiväkir-
jassani viime kuussa. 

    Sain kuitenkin heti seuraavanlaisen palautteen: En todella ymmärrä miksi väität että 
Gripe A rokote on mahdottomuus Puertossa. Henkilökohtaisesti tunne monta suomalaista 
turistia joka sai sen viime talvena Casco Botanicossa. Yksi Puertolainen. 

    Minäkin tunnen monta suomalaista jotka sen sai talvella, mutta se ei tee siitä sen saata-
vampaa tänä päivänä. 

    Meidän rokotustarpeemme oli vasta toukokuussa, ja silloin sitä ei enää saanut. Meille 
sanottiin terveyskeskuksessa, että sitä tautia ei enää ole, ja että se oli vain lääketehtaiden 
keksintö. Rokotusta ei sen johdosta ollut saatavilla. 

 
 Klo. 19:00 oli uusitussa Jorman baarissa avajaiset. 
    Omistajan vaihduttua baariin on tehty suuri remontti. Seinät on saaneet ruskehtavan 

värin. Keittiönnurkkausta on hieman uusittu, ja kaikki kalusteet on vaihdettu. Ovien ja 
ikkunoiden purkamisella/muuttamisella ja sisäisillä järjestelyillä on baariin saatu avaruut-
ta huomattavasti lisää. Avajaisissa esiintyi jonkin taistelulajin taitajia miekkoineen ja 
puukkoineen. Musiikki tarjonnasta huolehti kvartetti, jonka musiikki oli latino painotteis-
ta. 

 
7.7.10 Fiesta de Julio menossa. Lähes joka päivälle on jonkinlaista tapahtumaa. Ohjelmassa oli 

neljälle päivälle merkitty Playa Jardinin rantaan urheilutapahtumia. Meitä kiinnosti siinä 
tapahtumassa kovasti puhuttu Zumba, jota siellä esitteen mukaan pitäisi olla. Kaksi ker-
taa on paikalla käyty mutta emme nähnee siellä minkään laista toimintaa. Aika oli esit-
teessä 9:30 - 13:00 joten tapahtumalle on annettu aika laaja aika-haitari. Hieman on ajan 
suhteen epäselvä informaatio Fiesta esitteessä. 

 
 ½ tuntia sitten loppui ottelu josta Espanja selvitti itsensä Jalkapallon MM-turnauksen 

loppuotteluun. Voitto ei jää kuulumatta kenellekään, sillä sen verran vauhdikasta oli juh-
linta, jossa rakettien ammunta ja auton torvien soittaminen kuuluu asiaan. Mitä enemmän 
ääntä sen parempi. Autot kiertävät kaupungissa rinkiä ja soittavat torviaan jatkuvalla toi-
totuksella. 

 
 Fiestas de Julion näyttävin tapahtuma on 13.7. oleva kulkue, joka kestää monta tuntia. 

Sitä odotellessa alamme valmistautumaan sunnuntain finaali-otteluun. Mahdollinen voit-
to Hollannista saattaa tehdä sunnuntai-illasta vieläkin näyttävämmän. 

 
9.7.10 Keväällä Chamorcassa "muljahtanut" nilkka on saanut levätä rauhassa. Tänään oli en-

simmäinen kiipeilyretki sen jälkeen. Retki suuntautui Guajaralle. Reitin kiersimme siten 
että kiipesimme ylös eturinteen kautta, ja palasimme takarinteen pitemmän reitin kautta. 
Eturinteen osuudella on löydettävissä multikätkön koordinaattien vinkit. Me keräsimme 
vinkit ja suuntasimme saaduilla koordinaateilla etsimään kätköä. GPS opasti meidät n. 10 
metrin etäisyydelle, mutta spoiler kuvasta tunnistimme kätköpaikan. 10 metrin heitto tuli 
koska yksi vinkki oli kivivyörymän johdosta kadonnut, ja me jouduimme sen kolmesta 
vaihtoehdosta arvioimalla valitsemaan, ja valintamme luultavasti oli väärä. 

 



 Nilkan suhteen retki oli hyvä, ja olin tyytyväinen että se ei oireillut mitenkään. Tämä 
tietää sitä että loppukesään tulee sisältymään lisää kätköjen etsintää. 

 
 Sää on ollut Orotavan laaksossa pilvistä ja leutoa lähes koko alku kesän. Tänään oli  Pu-

ertossa +22º - +26º mutta me saimme ylhäällä kiivetä +36º asteen lämpötilassa. 
 
12.7.10 Espanjan voittoisan loppuottelun kävimme eilen seuraamassa lähibaarin 3 metrin näytöl-

tä. Tungosta baarissa ei ollut. Meidän 7 suomalaisen lisäksi paikalla oli pari kymmentä 
muuta ihmistä. Kun ottelu päättyi, niin siirryimme kaupungille juhlimaan Espanjan voit-
toa. 

 
14.7.10 Virgen del Carmen juhlitaan aina heinäkuun toinen tiistai, ja tänä vuonna se oli ti. ja 13. 

päivä, joka on espanjassa epäonnen päivä. 
 
 Eilinen päivää oli Puerto de la Cruzissa odotettu, sillä kyseessä on, ja oli Fiestas de Juli-

on suurin, näyttävin ja tapahtumarikkain päivä. Jalkapallon MM voitto ei täällä Puertossa 
yltänyt lähellekään tätä juhlaa. 

 
 Päivään sisältyi monia erilaisia tapahtumia, joista ensimmäinen alkoi ohjelman mukaan 

jo 7:00  
 
 Pitkin päivää kävin rannalla katselemassa ja kuvailemassa tapahtumia. Päivään kuuluu, 

että toisia kastellaan, joten vesipyssyjä oli Charcolla myynnissä, ja ne kävivät hyvin kau-
paksi. 

 
 Päivän päätapahtuma, eli kulkue lähti liikkeelle kirkosta 17:30 alkaneen  NTRA. SRA 

LA VIRGEN DEL CARMEN messun jälkeen. Ensimmäinen patsas San Telmo kannet-
tiin ulos 18:30 paikkeilla, ja Virgen del Carmen heti kohta edellisen jälkeen. Patsaiden 
Lähtöä oli seuraamassa suuri joukko TV ja lehtikuvaajia. Kulkueen seurantaan kuuluu, 
että ikkunoista heitellään kukkien terälehtiä, kulkueen mennessä ikkunan alitse. 

 
 Patsaat saapui satamakappelille n. tunnissa. Siellä ne pysähtyivät jonkin sorttiseen siuna-

us ja rukoustilaisuuteen. Tilaisuuden päätteeksi Aave Maria lauluesitys, ja patsaat olivat 
valmiita siirtymään veneisiin. 

 
 Minä olin sijoittunut kauas aallonmurtajalle seuraamaan veneiden lähtöä, koska satamas-

sa ei ollut enää tilaa. 
 
 San Telmon siirtäminen veneeseen sujui nopeasti, ja vene siirtyi odottelemaan Virgen del 

Carmen venettä minun kohdalleni 19:41  
 
 Sitten alkoi odotus ja odotus. Tuuli alkoi puhaltamaan ja monet odottajat shortseissaan ja 

hihattomissa paidoissaan alkoivat levitellä huivejaan ja pyyhkeitään hartioilleen suojaa-
maan tuulelta. Olimme niin kaukana, että emme nähneet mikä venettä viivyttää. Odotta-
mista jatkui liki puoli tuntia, kunnes 20:09 NUEVO SAN RAMÓN niminen vene saapui 
kohdalleni Virgen del Carmen patsas kyydissään. 

 
 Lämpötila oli n. 25 astetta, mutta tuuli voimakkaaksi, joten aallonmurtajalla alkoi ole-

maan vilpoista. Kun olin ottanut kuvani, niin läksin kiertelemään vanhan kaupungin ka-
tuja pitkin kotiin. Charcon kautta ei olisi ollut mitään mahdollisuutta päästä kuivin vaat-
tein kotiin, ja minun piti suojella kamerani. 

 



 Kotona TV 6 näytti nauhoitettua lähetystä satamasta, ja silloin odottelemisen syykin sel-
visi. Mitään näin hauskaa "live" ohjelmaa en ole aikaisemmin televisiosta seurannut. 

 
 Ensin vene tuotiin niin lähelle rantaa, kun oli mahdollista. Sitten siihen siirrettiin patsas, 

ja perässä kyytiin hyppi parikymmentä kantajaa. Sitä ennen siihen oli toisen reunan kaut-
ta jo ehtinyt hypätä parikymmentä muuta ihmistä, joten kävi silleen että vene oli pohjas-
tansa kiinni, ja lujasti. 

 
 Kun piti alkaa vähentää painoa, niin kukaan ei halunnut lähteä pois, vaan alkoi armoton 

kinastelu kuka saa olla ja kuka ei. Ääntä me emme kuvassa saaneet, mutta kädet heilui 
kaikilla siihen tahtiin odottelimme milloin siinä alkaa ilmitappelu. 

    Aikanaan vene alkoi liikahdella, ja irtosi pohjasta. Se vedettiin naruilla laituriin, sillä 
siellä oli odottelemassa poliisi, kaupungin johtaja ja pappi. Kun veneeseen hyppäsi polii-
si, niin pari ylimääräistä heitettiin yli laidan. Sitten oli vuorossa kaupunginjohtaja, ja sa-
ma juttu. Jatkuvasti joku kiipesi veneeseen ja joku toinen heitettiin pois. Poliisin näin 
poistuvan veneestä. Pappiakin yrittivät veneeseen saada, mutta siinä vaiheessa kameran 
kuva siirtyi muualle. 

 
 Mitään näin huonosti organisoitua tilannetta en ole täällä vielä päässyt seuraamaan. Ve-

neessä ja rannalla oli arviolta kymmenen asiantuntijaa kädet huitoen ja ilmeestä päätellen 
huudettiin ns. "kurkku suorana" Veneestä puuttui kuitenkin henkilö joka olisi ollut vas-
tuussa koko tapahtumasta. Tätä kinastelua, asian selviämistä ja veneen lähtöä yleisö 
odotteli kiitettävän kärsivällisesti. Moni vedessä odotteleva näytti olevan kovin kylmis-
sään, sillä useat olivat olleet siellä jo toista tuntia. Kaikki tämä suorassa lähetyksessä. 

 
 Loppujen lopuksi vene lähti liikkeelle suunnitellusta aikataulustaan n. ½ tuntia myöhäs-

sä. Meille jäi ikuiseksi arvoitukseksi se, että pääsikö pappi ollenkaan kyytiin, vai oliko 
hän yleensä ollenkaan mukaan lähdössä. 

 
 EL DIA yritti netti julkaisussaan selitellä sähläystä eri tavalla, ja laittoi pohjaan jumittu-

misen laskuveden piikkiin. Kun näki tilanteen jälkikäteen, niin minä en tuota selitystä al-
lekirjoita. Ei vesi viidessä minuutissa ole "Puerton" kalasatamasta ennenkään kadonnut. 
Minä laittaisin sen näkemykseni perusteella täysin epäonnistuneen organisoinnin piik-
kiin. 

 
 Kaikin puolin päivä sujui Canarialaiseen, vapaaseen juhlintatyyliin, ja rauhallisesti, vaik-

ka kylläkin äänekkäästi. Äänekkyys on asia joka täällä kuuluu kaikkiin juhliin, ja vesi 
erityisesti tähän juhlaan. Melua vastaan voi suojautua "korvatulpilla" vettä vastaan ei. 

    Ainoa asia johon minä näin poliisin puuttuvan oli uimarin kiinni ottaminen ja aallon-
murtajalta pois vieminen. Uimari meni aidatulle alueelle suorittamaan näyttävää hyppyä 
mereen (ajankohtaiset kuvat). Alue oli suljettu, ja aidattu. Lisäksi alueelle oli meno kiel-
letty, koska sinne oli asennettu ilotulitusraketit illan paukuttelua varten valmiiksi. 

 
19.7.10 Loro Park kätköä etsimässä. Otimme sivustolta mukaan kuvan jonka joku oli ottanut kät-

köpaikalta. Katsoin Google Eartihista että missä kohdin kätkö sijaitsee, ja se ilmoitti 
koordinaattien mukaan pisteen parkkipaikan takanurkkaan, parkkipaikan sisäpuolelle. 
Vinkissä mainittuja portaita emme läytäneet ollenkaan. 

    Suunnistimme josta kuva oli otettu, ja aloimme etsimään kätköä. Kävimme läpi jokai-
sen mahdollisen kiven kolon, johon maasta ylettyi, mutta mitään ei löytynyt. 

 
20.7.10 Vuorossa kätkö Ruz de la Lajita, joka sijaitsee n. 1250 metrin korkeudessa. 
 



 Menimme bussilla Aquamansaan, josta aloitimme matkan 10:45 Menomatka on nousu-
voittoinen. Reitin korkein poiste 1432M saavutettiin 13:22 jonka jälkeen polku kätkölle 
oli laskuvoittoinen, ja paikka paikoin erittäin huonokuntoinen. Tuntui ihmeelliseltä, että 
siellä oli auton jälkiä, kun välillä kävellen kulku oli hankalaa. 

 
 Ruz de la Lajitaan (1210M) saavuimme 14:09 Kätkö oli helposti löydettävissä, vaikka 

minun laitteeni ilmoitti annettujen koordinaattien mukaan, että kätkö on rotkossa. Virhe-
marginaali johtuu kätkön tekijän ja etsijän GPS laitteiden tarkkuudesta, ja se on aina otet-
tava huomioon. Kätkön kuittauksen jälkeen oli paikallaan ruokailu erittäin hienoissa mai-
semissa.  

    Sää suosi meitä, ehkä hieman liiankin hyvin. Lämpötila taun aikana +39ºC ja taivaalla 
ei pilven hattaraa. Minun aikana ei ilma ole ollut koskaan niin pilvetön ja kirkas. Nyt oli 
Orotavan laaksossa erotettavissa sellaisia yksityiskohtia, joita ei normaali ilmalla näe. 
Hieman oli kalimaa, mutta se oli jossain muutaman sadan metrin korkeudessa, ja vain 
rannikon tuntumassa. 

 
 Sitten oli vuorossa erittäin jyrkkä laskuosuus. Olin piirtänyt MapSource ohjelmalla kart-

tojen ja Google Earthin avulla reitin koko matkalle, josta me kuvittelimme pääsevämme 
parhaiten. Tehty gpx tiedosto osoittautui erittäin käteväksi, ja siitä poikkesimme vain 
pikkusen, tullessamme Pino Alton kylään. Pino Alton kylään saavuimme 16:21 Loppu-
matkaan (2,4km) Pino Altosta La Floridaan kului aikaa 37min. Läheisen Tascan kautta 
bussiin, ja vapaaehtoisesti takapenkille, sillä jostain syystä deodorantit oli hieman päässyt 
pettämään. 

  
 Linkistä saa KMZ tiedostona kulkemamme reitin. Tiedosto avautuu Google Earth ohjel-

malla. 
 
21.7.10 Tutkailin uudelleen Loro Parkin kätkön vihjeitä, ja yhdessä kuvassa näkyi portaat, jossa 

kaksi henkilöä kätkö käsissä. Kuvasta tunnistin paikan ja suuntasin uudelleen Loro Park-
kiin. Nyt kylläkin ulkopuolelle, ja Luza hallin kohdalle. Sieltä löytyi portaat ja vihjeiden 
mukaan myös kätkö. Kätkö sijaitsi n. 3 metrin etäisyydellä siitä seinästä, jota me pari 
päivää aikaisemmin tutkimme perusteellisesti. Olen tutkinut kätkön paikkaa annetuilla 
koordinaateilla, kolmelle eri karttaohjelmalla ja kaikki laittaa ko. pisteen parkkipaikan si-
säpuolelle. Loggauksen jälkeen sain postia kätkön tekijältä, ja hän selitti syyn miksi kät-
kö on aidan ulkopuolella. Syy on se että kätköä on päästävä etsimään vaikka Loro Park 
olisi suljettu. 

 
27.7.10 Viittaan Aino Virkkusen Blogissaan kirjoittamaan aiheeseen, jossa hän kertoi Calle San-

to Domingolla olevasta liikkeestä josta saa myös postipalveluja. 
 
 Muutama päivä sitten minun piti postittaa suomeen pieni paketti, ja päätin mennä kokei-

lemaan sitä palvelua. 
 
 Kun saavuin liikkeeseen, minulla oli kädessäni kaksi pussillista valokuvia, ja pari uutta 

filmirullaa, sillä oli saanut tehtäväkseni käydä lunastamassa ne valokuvaamosta, ja postit-
taa suomeen. 

 
 Liikkeessä ilmoitin haluavani lähettää ne suomeen. Ystävällinen kauppias kävi heti ha-

kemassa sopivan kokoisen pussin, ja laittoi tavarat siihen. Lopuksi hän varmisti, että 
kaikki tarvittava on pussissa. Kun vastasin myöntävästi, niin hän sulki sen. Sen jälkeen 
oli vuorossa paketin punnitus. Lopuksi nopealla laskutoimituksella hinnastosta postitus-
kulut, ja siihen pussin hinta. Teki yhteensä hieman yli 7 euroa. 



    Aikaa koko postitukseen kulun n. 3 min. Postitoimistossa en olisi siinä ajassa saanut 
kun jonotusnumeron.  

 
 Tässä liikkeessä on palvelu kohdallaan. Vaikka en tunne ko. henkilöä, mutta jos ei halua 

viettää postin jonossa  aikaansa, niin suosittelen käyttämään hänen palvelujaan. Vapaaeh-
toinen 1-2 euron "riksa" on pieni raha, kun säästää 1-2 tunnin jonotuksen. 

 
 
Elokuu 2010 

 
1.8.10 Santa Cruzin markkinoilla. Bussilla Santa Cruziin. 2-3 tunnin markkinahumun jälkeen 

Tranvialla Santa Cruzista La Lagunaan, josta edelleen bussilla Puerto de la Cruziin. 
    Matkustaminen Tranviassa maksaa tänään Bono Bus kortilla yhden (1€) euron. 
 
3.8.10 Teno Alto. Kävimme tutkailemassa Teno Altossa mahdollisia retkeilyreittejä, jossa ei 

olisi niin kovasti kiipeilemistä, kun on muissa reiteissä.  
    Kiertelimme hieman yli 3 tunnin kierroksen. Nyt sitten mietittävä sen soveltuvuutta 

halukkaille jotka ei voi, tai jaksa kiipeillä suuria korkeuseroja. 
 
4.8.10 Sähkökatkos 9:20 - 11:00 Koko Tenerifen pohjoispuoli oli ilman sähköjä lähes kahden 

tunnin ajan.  Se tiesi ongelmia kaupoille, baareille ja liikenteelle. 
 
5.8.10 San Pedroon patikoivien ei nyt tarvitse perille päästyään turhaan kolkutella baarin ovia. 

Yhden pitkään suljettuna ollen baarin tilalle on viereen avattu kaksi pientä baaria, jotka 
riittävästi pystyy patikoitsijoita palvelemaan. 

 
 Ensin samaan rakennukseen avautui Bambu Baari, joka on ilmoituksen mukaan auki 

11:00 - 19:00 Ilmoituksessa ei mainittu että se olisi jonakin päivänä suljettu. 
 
 Nyt on sitten avautunut tien toiselle puolelle punertavaan rakennukseen pienempi paikka, 

nimeltään Cuachincito La Cochera. Pieni rakennus jossa sisällä yksi pöytä, ja pieni baari 
tiski. Ulkona seinän vieressä yksi pitkä penkki. 

 
9.8.10 Tänään olen valmistautunut huomiseen Chamorca II patikkaretkeen. Erityinen valmistau-

tuminen johtuu siitä että nyt vien mennessäni kätkön, jonka piilotan johonkin em. reitin 
varrelle. Kätkön teko vie oman aikansa. Pitää hankkia rasia, vihko, kynä/t ja teroitin jos 
on lyijykynä. Lisäksi rasiaa kuuluu informaatio laput, jotka kertoo mahdolliselle satun-
naisella löytäjälle, että mikä rasia on kyseessä, ja miksi se on maastoon piilotettu. 

  
 Samalla on tarkoitus käydä kuittaamassa yksi kätkö, joka on hieman syrjässä huomisesta 

suunnitellusta reitistä. 
 
12.8.10 El Día lupaili tälle päivälle jopa 40 asteen lämpöä, joten läksimme kaupunkikierrokselle 

aikaisin aamusta, eli n. 9 paikkeilla. Täällä se on aikainen hetki, sillä moni paikka vasta 
availi oviaan. 

 
 Tammikuun puolivälissä alkanut Calle de Zamoran remontti on vieläkin melkoisessa 

vaiheessa, vaikka sitä on tehty jo 7 kuukautta. Remontissa olevalla katuosuudella on 230 
metriä. Se alkaa Jorman baarin nurkalta ja jatkuu San Telmon kohdalle. 

    Calle de Zamoran katutyö aiheuttaa liikennejärjestelyissä aina vaan uusia ja uusia kier-
toteitä. Calle la Hoya on olut autotienä koko remontin ajan. Nyt autoja ajatetaan kirkon 
ympäristössä, joten jalankulkijatkin saa olla entistä tarkempina kulkiessaan ennen niin 
turvallisilla ns. kävelykatuosuuksilla. 



 
 Aikaisin aamulla oli laskuvesi, ja veden alta paljastuneilla rantakivikoilla oli runsaasti 

"keräilijöitä". Se mitä he keräilivät, jäi hieman epäselväksi. Yksi mies hakkasi löydöksi-
ään ensin kivellä, ja heitti ne sitten suureen saaviin. Toinen porukka käänteli kiviä, ja et-
sivät jotain niiden alta. Jos jotain löysivät niin laittoivat ne pieneen muovipurkkiin kan-
nessa olevasta pienestä reiästä.  

 
 Kuivuus ja kuumuus on aiheuttanut sen, että Gandelarian "pyhiinvaellus" polku suljettiin 

metsäpalovaaran vuoksi. Viikonlopun vaeltajia on pyydetty olemaan menemättä metsään. 
Se, että miten ihmiset, joille tuo Gandelarian vaellus on vuoden tärkein tapahtuma suh-
tautuvat tuohon kieltoon, jää nähtäväksi. 

    TV näytti että metsässä on nauhat ja kyltit joilla polulle menon kielletään. Myös metsä-
teiden käyttöä pyydettiin välttämään, ja autoilijoita kehotettiinkin käyttämään päällystet-
tyjä teitä. 

    Myös ilotulitteet, sekä kaikenlaisten laitteiden, jotka aiheuttavat kipinää, tai voivat 
muuten sytyttää metsäpalon on kielletty. 

 
 Me säästyttiin liialta kuumuudelta. Varjo lämpötila oli minun mittarissani enimmillään 

30 astetta. Teneriffan pohjoisrannikko näytti taas hyvät puolensa, ja pitämällä meidän il-
mamme 10º viileämpänä kun et puolella. 

 
 Tiistain reissulla piilotin kätkön Anagan hienoihin maisemiin. Tänään ilmoitin sen sivus-

tolle. Sen kirjaantuminen vie pari päivää, jos se antamillani tiedoilla hyväksytään. Kun se 
on sivuilla, niin saarella on taas yksi kätkö lisää, ja todella hienoissa maisemissa. 

 
13.8.10 Anagan niemeen (Las Palmasin reitille) laittamani kätkö ei kelvannut geocaching sivus-

tolle. Paikallinen reviewer SUp3rFM oli sitä mieltyä että kätkön piilottaminen kiviaitaan 
ei ole hyvä paikka, koska hän oli huolissaan kiviaidan tuhoutumisesta, ja kehotti minua 
vaihtamaan kätkön paikkaa seuraavanlaisella viestillä: 

  
 You are receiving this email because you are the owner of this listing. Location: Islas 

Canarias, Spain SUp3rFM temporarily disabled Roque Aderno (Traditional Cache) at 
8/12/2010 Log Date: 8/12/2010 Hi, 

  
 To have this cache published on Geocaching.com you have to change the hiding place. 

Having a cache there will seriously contribute to the destruction of the stone wall. Re-
enable the cache after changing the hiding. 

 
 Minä taas en ollut hänen kanssaan asiasta yhtään samaa mieltä, ja vastasin hänelle. Olen 

yli viisi vuotta kierrellyt Tenerifen polkuja, ja ollut Chamorca - El Draguillo maisemissa 
retkeilemässä 47 kertaa. Minä tiedän että kiviaita jossa kätkö sijaitsee on ollut paikallaan 
kymmeniä vuosia, joten se on hyvässä ja turvallisessa paikassa, enkä lähde kätkön paik-
kaa muuttamaan. Ei kukaan pura koko kiviaitaa löytääkseen kätkön. 

 
 Kätkö on kiviaidassa, ja pysyy ainakin seuraavaan "Chamorca II" reissuun saakka.  
 
16.8.10 Chamorca II reitin kätköstä tuli sitten harjoitus. Portugalin reviewer SUp3rFM ei tunnu 

hyväksyvän kätköjä, jotka on piilotettu kiviaitaan. Kätkö on nyt arkistoitu ja TB nostettu 
ylös, jotta voin laittaa sen johonkin uuteen paikkaan. 

    Minä en voi ymmärtää mitä jollakin vuosikymmeniä vanhalla, puoleksi hajonneella 
kiviaidan pätkällä, joka sijaitsee jossain Malpais alueella on merkitystä. Jos niillä Portu-
galissa on tapana purkaa (tuhota) koko kiviaita kätköä etsiessään, niin silloin asian ym-
märtää. 



 
20.8.10 Ohjelmassa tälle päivälle retkin Mascaan ja sieltä rantaan. Rannasta veneellä Gigantesiin 

ja bussilla takaisin. Aikataulut bussille ja veneille tutkittu. 
 
 Aamu bussilla Puerto de la Cruzista Santiago del Teideen. Hintaa matkalle Bono Bus 

kortilla 2,95€. Santiago del Teidestä Mascaan taksilla (10€). 
 
 Mascassa kenkien vaihto ja eväiden syöntiä. Aikaa oli runsaasti joten meillä ei ollut kii-

rettä rotkoon. Laskeutuminen Playa de Mascaan vei aikaa 3,5 tuntia. 
 
 Playa de Mascasta veneellä Gigantesiin n. 1 tunti. Venematkalle hintaa 10€/hlö. Gigante-

sista Puerto de la Cruziin bussilla. Hinta Bono Bus kortilla 3,75€ 
 
 Kokopäiväretkelle tuli hintaa on 19,2/hlö, ja matkaan meni koko päivä. 
 
27.8.10 Ennakko ilmoitus vuoden 2011 suuresta ulkosuomalaistapahtumasta "Suomi Sydämes-

sä". 
 
 Siirtolaisuusinstituutti järjestää Turussa 1.-4.7.2011 (siis ensi vuonna) suuren ulkosuoma-

laisjuhlan ”Suomi Sydämessä”. Tilaisuus on tarkoitettu ulkomailla asuville suomalaisille 
ja heidän jälkeläisilleen. Suomestahan on muuttanut lähihistorian aikana noin 1.3 miljoo-
naa henkeä, joista noin miljoona on jäänyt ulkomaille pysyvästi.  

 
 ”Suomi Sydämessä” -juhlien aikana pidetään esitelmiä, näytellään, tanssitaan ja urheil-

laan. Samoin eri viranomaisilla ja järjestöillä on omat informaatiotiskinsä. Odotamme ti-
laisuuteen noin tuhatta henkeä. Tämän lisäksi tulevat tietysti paikalliset asukkaat, joille 
osa tilaisuuksista on vapaita. Juhlat järjestetään Turun keskustassa kolmessa paikassa: 
Siirtolaisuusinstituutissa, VPK:n talolla sekä merimuseo Forum Marinumissa. Samaan 
aikaan Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunkina, joten oheistapahtumia on monenlai-
sia. ”Suomi Sydämessä” -tilaisuuden pääkielet ovat suomi ja englanti. 

 
 Suomi Sydämessä ulkosuomalaisjuhla.pdf 
 
28.8.10 Vuoristoretket on nyt olleet Chamorcan retken jälkeen pysähdyksissä. Lämpötila on ollut 

pitkään liian korkea useampituntiseen kiipeilyyn. 
 
 Liikkuminen on helteiden aikana jäänyt lähes kokonaan aamulenkkien varaan. Nekin 

olemme tehneet heti kun aurinko on noussut, mutta lämpötila ei ole ehtinyt nousta liian 
korkeaksi. Lämpötila on muutenkin heti aamusta hiostava, sillä yölämpötilat on 25 asteen 
paikkeilla. 

    Puerto on kuitenkin sijaintinsa johdosta säästynyt et. puolen helteiltä, joten me emme 
ole joutuneet kärsimään säätiedotusten lupaamista korkeista lämpötiloista.  

    Huomiselle päivälle on taas luvattu lämpöä hieman lisää. Teneriffalle +35ºC mahdolli-
sesti ylikin. En tiedä mitä se todellisuudessa sitten on, koska parhaillaan (23:05) on pohj. 
lentokentällä +29ºC 

 
 Olemme yli viisi vuotta odotelleet että Puertoon tulee ruokapaikka josta saa kunnollista 

valkosipuliruokaa. Odotus on kuitenkin ollut turhaa. 
    En nyt tarkoita ruokapaikkoja joiden listalla lukee jonkun ruoan kohdalla "valkosipuli". 

Tarkoitan paikkaa jossa jo sisälle mennessä tuoksuu valkosipuli. Tällainen paikka oli ai-
kanaan (vuosia vuosia sitten) Inglesin rannassa. Kun tuli hiekkarannalta kohti portaita, 
niin valkosipulikana tuoksui jo 20-30 metrin päähän. Harmi vaan että sekin paikka muut-
tui aikoja sitten jo juottolaksi. 



 
 E. Kurki kirjoitti aikanaan sivuillaan että, vaikka ruokapaikan nimikyltissä lukee PIZE-

RIA, niin se ei tarkoita että sieltä saa hyviä pizzoja, vaan se tarkoittaa että siellä on pizzo-
ja ruokalistalla. 

    Sama asian voisi soveltaa valkosipuliin. Vaikka olemme tilatessa tahtoneet, että mucho 
ajo, tai muchisimo ajo, ja se on tilaukseen merkitty, niin valosipuli näkyy suurin piirtein 
vain laskussa. Eilen jouduimme käyttämään jälleen kovasti mielikuvitusta, jotta saimme 
Compostelanan pizzasta esille valkosipulin tuoksua. 

    Asiaan saattaa hieman vaikuttaa se, että käytämme lähes päivittäin valkosipulia jossain 
muodossa, joten 2-3 valkosipulin kynttä on sama kun ei mitään. Määrää on hiljalleen 
nostettava, jotta makua olisi edes hieman havaittavissa. Olemmekin miettineen, että onko 
olemassa rajaa siinä asiassa, että kuina paljon valkosipulia voi ruokaan laittaa. 

 
 
Syyskuu 2010 
 
2.09.10 Tämänpäiväisellä kaupunkikierroksella huomasimme että vuosia Avda. Venezuelalla 

kadulla, Compostelanan yläpuolella sijaitsevan asunnon katolla olleet romut oli poistettu. 
Niistä oli paikallis-TV:ssä ohjelmaa pari vuotta sitten. Ihmeen kauan ne siellä sai olla. 
Loppuajasta näytti että ne vaan lisääntyi. 

 
7.9.10 Kohta tulee kuluneeksi 8 kuukautta siitä, kun Calle de Zamoran remontti alkoi. 12.1.2010 

aidattiin Plaza Constitucionista puolet työmaan varikkoalueeksi. 
    Katua on kaivettu ja katua on peitetty. Tätä on tehty moneen kertaa, ja mitään valmiin 

näköistä ei ole tullut. Nyt on kivipintaa n. 100 metrin matkalla, mutta sekään ei ole koko-
naan valmis. Lähes puolet on vielä hiekalla.    Tenerife News kirjoitti että työ on myö-
hässä 4 kuukautta, ja valmistunee ehkä jouluun mennessä. 

    Tämä on työmaa jossa ei ole ollut "työmaantaulua", jossa kerrotaan remontti, sen kes-
toaika ja milloin sen pitäisi olla valmis. Ehkä he ovat huomanneet että sitä ei kannata lait-
taa, sillä ohikulkijat näkee siitä helposti miten paljon työ on aikataulustaan myöhässä. 
Kun tekivät porrasremonttia tuohon Belairin uima-altaan taakse, niin joutuivat kahteen 
kertaan muuttamaan kyltistä vuosilukua, sillä se työ myöhästyi yli vuoden. Toivottavasti 
se valmistuu ensi kevääseen mennessä, että karnevaalit voi palauttaa entiselle reitille, ei-
kä niitä tarvitse lopettaa puolimatkaan. 

 
 Baareilla ja kahviloilla on nyt kova kilpailu asiakkaista. Tarjouksia, joilla asiakkaita hou-

kutellaan on monenlaisia. Caña y tapa 1€ toisessa paikassa sama 1,5€. Joku tarjoaa: aa-
mupala ja kahvia 2€ "Jorman baarin" nykyinen omistaja ei mainosta, eikä kilpaile hin-
noilla. Siinä paikassa ei ole muita hintoja näkyvillä, kun tapas hinnat. 

  
 Vaikka "suomibaarit" vähenee, niin suomalaista yrittäjyyttä on kuitenkin Puertoon tulos-

sa lisää.  
 
 Kirsi Saastamoinen avaa Kirsi´s Sport Massage nimisen hierontapaikan lokakuun 1 päivä 

osoitteessa; Edificio Llano de Maja, Local 7, Avenida Blas Perez Gonzalez nro 1, 38400 
Puerto de la Cruz http://www.retket.info/puerto/hieronta_kirsi.htm 

 
8.9.10 Teno Altossa Sirkun, Eskon Yaniran ja Manun kanssa katsastelemassa hieman tasaisem-

pia maastoja. Tarkoituksena on löytää tasaisempia polkuja. Minulta on kyselty polku-
vaihtoehtoja, joissa nousut ja laskut olisi mahdollisimman pieniä. Olemme käyneet kaksi 
kertaa Teno Altossa kiertelemässä ja kartoittamassa maastoja. Vielä vaatii yhden kerran 
ja sillä reissulla yhdistetään molempien matkojen hyvät osuudet, ja katsotaan mitä saa-
daan aikaan. 



 
 Yanira ja Manu kertoivat lomailleensa 5 kuukautta, ja sanoivat että on aika avata uusi 

baari Puerto de la Cruziin. He avaavat Lokakuun alussa Gallinero nimisen paikan lähelle 
Aptos. Bahia Playaa. 

 
16.9.10 Olimme kartoittamassa uutta retkireittiä Las Raisesin metsissä. Reilun 9 km reitin tutki-

miseen jouduimme kävelemään yli 12 km. Kartat ko. alueelta on todella puutteelliset. Jo-
kainen tie tai polku joka poikkesi suunnitellulta reitiltä pitää käydä kävelemässä, ja tut-
kittava mihin se mahdollisesti päättyy. Vihreillä merkeillä merkittyä polkua (LR) kul-
jimme kimometrin, kun ei ollut viittaa tai kylttiä joka olisi polun loppupaikan kertonut.  

    Lopputuloksena löysimme n. 9 km reitin joka on mäntymetsikössä, ja korkeuseroa on 
n. 350 metriä. 

 
18.9.10 Oli jälleen kirpputoripäivä, ja pieni kaupunkikierros. Kirpputorielämä oli vilkastunut 

huomattavasti, kesän hiljaisista ajoista. 
 
 Baareja avautuu ja sulkeutuu tasaiseen tahtiin. Nyt kuitenkin avautumisia on ollut enem-

män havaittavissa, koska varsinainen lomakausi saarilla lähenee, ja yrityshalua täällä joil-
lakin tuntuu riittävän. 

 
    Yksi uusi mielenkiintoinen baari EL POLVORIN on avattu hautausmaan läheisyyteen. 

Itse baarirakennus on pieni, ja siellä oli sisällä vain keittiö, ja pieni tiski ilman istuma-
paikkoja. Kaikki istumapaikat oli ulkona. Hinnat oli heti hyvin näkyvillä, ja hintataso oli 
kohdallaan.  

 
    Olemme kesän odotelleet Jorman baarin uuden omistajan laittavan hinnat näkyviin, 

koska suomalaisena olemme tottunut siihen että tilatessa jo tietää, mitä tilaamani tuote 
maksaa. Odottelu on ollut turhaa, joten emme ole siinä baarissa käyneet. 

  
 Perdomo kadun ja Calle Mequinez kadun risteyksessä (Bar Cafeteria El Muellen vieres-

sä) oleva Pizza paikka on lopetettu, ja tiloihin on tulossa jokin uusi paikka, sillä tänään 
siellä siivottiin hyllyjä tiskiä. 

 
 
22.9.10 Vesisadetta. 
    Tänään oli meille tämän kesän ensimmäinen vesisade. Sade jolloin vettä tuli ilta yhdek-

sään mennessä yli 30mm. On ollut päiviä, jolloin on "tihnustanut" vettä juuri ja juuri sen 
verran että on huomannut sen vesisateeksi. Kyllä me tätä olemme odottaneetkin. 

 
23.9.10 Kaupungin puutarhureilla ja talojen "tuunaajilla" kova vauhti päällä. Calle de Mequinez 

kadulla oli ainakin 15 miestä levittelemässä tasoitetta talojen seiniin. Maalaajat olivat 
omalla ryhmällään maalaamassa tasoitettuja seiniä. Tasoittelivat ja luultavasti myös maa-
laavat seinät talosta joka on aivan hajoamispisteessä. Kai se on jonkun tärkeän ihmisen 
asunto joskus aikanaan ollut, joten sitä ei luultavasti saa hajottaa. 

 
 Kun on turistikauden alkuun aikaa viikko, niin täällä aloitettiin vielä muutama uusi katu-

remontti. Osa on remontissa jalkakäytävien kohdalta, ja osa ajotien kohdalta. Osa keskus-
tan kävelykaduista on otettu autoilijoiden käyttöön, kun Liikenne San Telmon kohdalla 
katkaistiin katuremontin johdosta.  

 
 Sekaisin oleva autoliikenne kaupungissa ei ole ongelma paikallisille, eikä henkilöille 

joille kaupunki on tuttu. Mutta, kun lomailija tulee, vuokraa auton ja laittaa kotoa tuodun 



navigaattorin tuulilasiin, ja lähtee liikkeelle sen opastamana, niin silloin ongelmia saattaa 
ilmaantua. Tänään sadepäivän jälkeen on ollut pilvistä, mutta lämpötila 28,5 astetta.  

 
25.9.10 Kirjatun kirjeen hakeminen Postista. Tributaria (verotoimisto) ilmoitti että minun veron 

maksuni on myöhästynyt 15 päivää, ja että siitä pitää maksaa myöhästymiskorkoa. 
 
27.9.10 Olen maksanut veroni ajallaan, toukokuussa. Caja Canarian "ryssi" jotenkin sen maksun, 

ja se velotettiin korjattuna vasta heinäkuun 15 päivä. Minulle ilmoitettiin silloin että se 
on pankin virhe, ja he hoitavat sen, eikä minulle tule siitä mitään kustannuksia. 

 
 Tänään kuitenkin juoksin ensin pankkiin ja sitten verotoimistoon. Tämä on sitä Caja Ca-

narian lupaamaa "me hoidamme asian" palvelua. Pankissa eivät oikein osanneet selittää 
tämän päivästä paperia, ja meillekin se selvisi vasta verotoimistossa. 

 
 Kyseessä oli valituskaavake, jolla minä joko hyväksyn se minulle määrätyn lisämaksun, 

tai sitten kiellän sen. Kun on oppinut tunteman tämän maan byrokratian, niin oli vii-
saampi hyväksyä se sellaisenaan. Olihan veroni mennyt verotoimiston tilille 15 pv. myö-
hässä.  

    Lisäksi siihen oli laitettu "porkkana" että kun hyväksyy, ja maksaa sen heti, niin saa 
25% alennuksen. Porkkana ei vaikuttanut mitenkään valintaan, sillä kun valitus on käsi-
telty, ja viivästysmaksu vahvistettu, niin taas juostaan pankkiin. Silloin viedään se lopul-
linen maksumääräys (lasku) sinne, sillä tänään Pankki kyllä lupasivat sen maksaa, kun-
han maksukuitti aikanaan tulee. 

    Sitä en tiedä, että miten he korvaavat tulkin joka on asiaani tähän mennessä jo kahdesti 
hoitanut. Sekin on pankin virheestä minulle aiheutunut kulu, joita ei pankin ilmoituksen 
mukaan heidän tekemästään virheestä minulle pitänyt tulla. 

 
 Täällä ei ole yhtenäistä tietokoneverkko eri viranomaisten kesken, vaan jokaisella on 

omat tietokantansa, ja rekisterinsä. Kun vielä eri virastot on ripoteltu ympäri kaupunkia, 
niin juoksemista riittää. Lisäksi verotoimisto on niin köyhä, että niillä ei ole edes kopio-
konetta, joten tarvittavat valokopiot pitää välillä käydä juoksemassa kaupungilta, ja ta-
kaisin virastoon jonottamaan. Oli virhe itse aiheutettu, tai jonkun viraston aiheuttama, 
niin asianomainen joutuu aina sen itse hoitamaan. 

 
 Kun saimme ajokorttiasian hoidetuksi pari vuotta sitten, niin kuvittelimme että nyt se 

virastoissa juokseminen loppui. Aina vain tulee uusia asioita, joiden perässä on vaan 
juostava. Se niissä hieman harmittaa, että ne ei ole itse aiheutettuja. Kyllä yksi kunnolli-
nen virastoseikkailu Bollullon retken korvaa. 

 
28.9.10 Santa Cruzissa hakemassa Teiden lupia. Enää ei tarvitse kirjoitella nimiä papereihin, 

vaan luvan nouto tapahtui kokonaan tietokoneella. Lupatoimiston pöydälle oli laitettu tie-
tokone, jolla luvan haku toimitettiin. 

    Asiointikielen voi valita mieleisekseen. Ensin valittiin päivä, ja lähtijöiden lukumäärä. 
Sitten oli vuorossa kelloaika. Kun kone oli tarkastanut, että ko. päivälle ja ajalle on tar-
vittava määrä paikkoja, niin sitten aukesi lista johon kirjoitetaan osallistujien nimet. Kun 
kaikki oli kohdallaan niin vielä piti hyväksyä Teidelle kiipeämiseen olevat ohjeen, jonka 
jälkeen se tulostetaan. 

    Kun huipulle kiipeää, niin kaikilla tulee olla passit mukana. Tänään saimme varmistuk-
sen Manun ja Yaniran uuden baarin avautumisesta. Se avaa ovensa su. 10.10.10. Silloin 
saamme Puertoon edes yhden Suomibaarin. 

 



29.9.10 Yleislakkopäivä. Kaupungin monet baarit/ruokapaikat on suljettu. Lähibaareista La Gua-
gua ja La Ñamera oli suljettu. Myös vihanneskauppa joka on La Guagua:n vieressä, oli 
kiinni. 

    Calle Iriartella  portaiden alapuolella La Ratonera (ei ole ollut auki koko kesänä), ja sen 
viereinen baari olivat kiinni. Maga oli suljettu. Calle Blancon ruokapaikat oli myös kiin-
ni. Charcolla oli auki vain Track. Cafe Paris kiinni. Avda. de la Familia Betancourt y 
Molina kadulla vain muutama kahvila auki. 

    Bussi liikenne on lähes kokonaan hiljentynyt. Takseja jonkin verran kulkee. Iltapäivällä 
näimme muutaman bussin kulkevan Santan suuntaan Carretera del Botanicoa pitkin.  

 
 
Lokakuu 2010 
 
1.10.10 Manun on ilmoittanut avauspäivänsä muutoksesta. Uusi päivä on pe. 8.10.10. 
  
 Guagua:ssa on nyt suomalaisia työntekijöitä. Kokki ja tarjoilija. 
      
4.10.10 Manu ja Yanira pitävät uuden baarinsa avajaisbileet pe. 8.10.10 klo. 18:00 
 
 Paikka on Avenida Alfonso Carrillo No 1 Playa Jardin 
 
8.10.10 Manu ja Yanira avasivat uuden baarinsa oikein näyttävästi. Baarissa on ulkotilat ja katto-

terassi. Alakerrassa (katoksen alla) on n. 30 paikkaa. Ulkopaikkoja n. 20. Sisällä on pari 
pöytää, ja kattoterassilla 28 paikkaa. Kaikkiaan noin 90 paikkaa, ja kaikki paikat oli ava-
jaispäivänä käytössä. 

 
 Avajaisissa talo tarjosi pientä "huikupalaa", sekä juomista. paikanpäällä kävi illan aikana 

hieman yli sata suomalista. 
 
9.10.10 Kävimme testaamassa Manun ruokalistaa. Ruokalistalta löytyy seuraavaa: Pientä napos-

teltavaa, Kana, liha ja kala, sekä salaatteja. 
 
 Me valitsimme listalta savulohta, jota täällä "Puertossa" ei muista ruokapaikoista saa. 

Harvinaisena herkkuna savukala maistui todella hyvälle. Oliiviöljyssä hukutettu ruoka on 
nyt saatu todella kovan kilpailijan. Meille savustetusta ruoasta, varsinkin lohesta taitaa 
tulla viikoittainen ruoka. 

 
 Listalla on myös savustettua kanaa, joka on maustettu chilillä, tai valkosipulilla. Se on 

seuraavana meidän listallamme. 
 
13.10.10 Hammaslääkärissä. Nyt piti operoida sen verran paljon, että puudutus oli paikallaan. 

Operointi kesti yli puoli tuntia, muutaman tikin. Nyt sitten ollaan lääkekuurilla, ja ylä-
leuka tunnottomana (ainakin jonkin aikaa). 

 
 Ajankulu on järjestetty. Pieni kipu joka ilmaantuu puudutuksen loputtua unohtuu kirjan 

parissa. Nyt on menossa Juoppohullun päiväkirja.  
 
 Calle de Zamora valmistuu pikkuhiljaa, ainakin Plaza Constitucionin puoleisesta päästä. 

Viimeviikolla kuulin että katu tulee jäämään kävelykaduksi. Yhtään autotonta kävelyka-
tua ei vielä ole Puertosta löytynyt.  

 
 Kaivosmiesten pelastaminen Chilessä oli päivän puheenaihe, mutta myös seuraavan kir-

joituksen löysin. 



 ILTALEHTI oli 12.10.2010 
  
 Siipikarja, kyyhkyt ja riikinkukot täytyy pian rekisteröidä 
    Siipikarjan, viesti-, näyttely- ja koristekyyhkyjen sekä riikinkukkojen pitäminen pitää 

ilmoittaa rekisteriin viimeistään loppukeväällä, maa- ja metsätalousministeriöstä kerro-
taan. 

    Uusi rekisteröintiasetus tulee voimaan marraskuun alussa, ja rekisteriin linnut pitää 
ilmoittaa huhtikuun loppuun mennessä. Rekisteröinnin avulla halutaan estää esimerkiksi 
lintuinfluenssan ja newcastlentaudin leviämistä. Asetus helpottaa ministeriön mukaan 
myös ihmisille ja eläimille yhteisten tautien, kuten salmonellan, valvomista. Ilmoitus re-
kisteriin pitää tehdä yhdestäkin linnusta. 

 
 Jos tämä on EU direktiivien mukainen määräys, niin Belairin kukoilla ja kanoilla on toi-

voa. Tähän mennessä niiden omistajasta "ei ole ollut tietoa", joten siivekkäät elikot ovat 
joutuneet elämään "villikanojen" elämää Belairin puutarhassa. Edes taloyhtiön työnteki-
jät eivät "kuulemma tiedä" kuka kukot ja kanat omistaa, mutta puolustaa niitä viimeiseen 
saakka. 

    Nyt on direktiivit tulossa apuun ja elikot saavat virallisen omistajan, ja myös taloyhtiön 
henkilökunta saattaa päästä tiedosta osalliseksi. Pitää vain palkata ympärivuorokautinen 
rekisteriin kirjaaja, sillä siihen vauhtiin kanat ja kukot lisääntyy. 

    Ennen kun tieto uudesta direktiivistä saarelle sotuveneellä tulee, saattaa vierähtää joku-
nen tovi, mutta toivossa on hyvä elää.  

 
16.10.10 Alaleuan turvotus on jo laskenut siihen malliin että läksin hakemaan apteekista lisää 

"doppia". Minulle kirjoitettiin 13.10. resepti, jossa luki selvällä espanjan kielellä, että 
kaksi tablettia kolmesti päivässä, 7 päivän ajan. Tekee yhteensä 42 kapselia. Apteekkari 
kuitenkin antoi laatikon jossa on 20 kapselia, ja sanoi. Yksi tabletti kolmesti päivässä, 
vaikka hänellä oli kädessään resepti, joka kertoi muuta. Hyvä puoli täällä on että  resepti 
jäi minulle, joten menin uudelleen toiseen apteekkiin ja hain uuden paketin. Hieman eri-
lainen paketti kun aikaisempi, mutta sama vaikuttava aine. 

 
 Apteekkiin kiersin Calle Hoyan ja San Telmon kautta, sillä en ollut ehtinyt käymään siel-

lä moneen päivään. Yllätys yllätys. San Telmon näköalatasanne oli revitty auki, vaikka 
se joitakin viikkoja sitten "avattiin". En tiedä mikä putki tai kaapeli sieltä on unohtunut. 
Saattaa olla vesivuotokin alakerran ravintolaa. En tiedä. Eipä taida olla montaakaan Pro-
jektia, joka olisi kerralla tullut kuntoon. Näköalatasanteen viereinen katu ja risteys on 
vieläkin melkoisessa vaiheessa, ja valmistumisesta ei mitään aavistusta. 

 
19.10.10 Eilen illalla lämminvesivaraaja lakkasi toimimasta. Täällä se ei ole niin suuri hätä, kun 

suomessa, sillä kylmävesi on reilusti plussan puolella, eli siinäkin voi suihkun ottaa. Mo-
nella uima-altaalla on vain "kylmä suihku". 

 
 Uusi varaaja löytyi Leroy Merlinistä La Lagunasta. Kävin ensin katsomassa varaajia La 

Orotavan Leroy Merlinistä, mutta siellä näytillä olevat varaajat oli vanhaa mallia, ja 
myyjä ei osannut sanoa, millaisia laatikoissa olevat varaajat on. Varaajan tehoina ilmoi-
tettiin 2X800W, mutta malli kappaleessa ei olut 1/1-1/2 kytkintä, eli että voisin itse valita 
millä teholla vettä lämmitämme. Kävin netistä katsomassa tehtaan sivuilta, että uudessa 
mallissa vaihtokytkin on. Ajoimme La Lagunan Leroy Merliniin. Siellä oli näytillä uusi 
malli, jossa kytkin oli, ja myyjä tiesi kertoa että kaikki sen malliset varaajat on valinta-
kytkimellä varustettuja. 

    Valintakytkin on meille tärkeä, sillä asunnossa on yksivaihe järjestelmä, ja pää varoke 
on 16A, joten 1600W varaaja vie puolet meidän sähkökuormituksesta. Jos siihen käyn-



nistää pyykinpesukoneen, niin 16 A on käytössä, ja silloin pimenee koko kämppä. Kun 
vesivaraaja on 800W:n teholla meillä on reservissä muutama amppeeri. 

 
27.10.10 Kaiken muun kiireen keskellä olen käynyt hammaslääkärissä. Hammaslääkärissä käynti 

tuottaa lähes aina ylimääräisen huilauspäivän, jolloin ei ole voinut juurikaan muuta, kun 
rauhallista käveleskelyä kaupungilla. 

  
 Nyt alkaa kiireimmät menot olla jo takana, ja on aika valmistautua vuoden "ensimmäi-

seen" Teiden retkeen. Jokunen pienempi retki on jo mahtunut syksyn ohjelmaan, mutta 
ensikuussa alkaa vuoristossa kulkeminen jo olemaan jokaviikkoista toimintaa. 

 
 Lämpötila on tänään ollut korkea, ja samanlaista on povattu myös huomiselle, joten vettä 

energiajuomaa ja aurinko voidetta on pakattava reppuun riittävästi.  
 
28.10.10 Kiipesimme Teidelle. Lupa oli hankittu jokaiselle kiipeilijälle. Nousu maantieltä ylä-

asemalle, ja ilman lämpötila verotti kuitenkin kiipeilijöiden voimia, sen verran että luvan 
sallimalle osuudelle lähti vain kaksi kiipeilijää.  

 
29.10.10 La Orotavassa juhlimassa ystävämme 60 vuotis-päivää. Juhlat oli järjestetty La Orotava 

keskustan tuntumassa, Calle Colegiolla sijaitsevan rakennuksen puutarhassa. 
 
30.10.10 Sivuston kävijälaskuri 31.10.2010.  Gracias! Kun on kauan juossut valkosipuliruoan pe-

rään, ja joka kerta on jäänyt hieman huonot fiilikset, kun sitä valkosipulia ei loppujen lo-
puksi ollut riittävästi, vaikka tilatessa luvataan ja lähes vannotaan, että sitä tulee. 

 
 Tänään kaikki kuittaantui, sillä olimme saaneet illaksi kutsun valkosipulibileisiin. Kaikki 

ruoka, alkupalasta jälkiruokaan sisälsi enemmän tai vähemmän valkosipulia. Ruoan val-
mistusvaiheessa tuli keittiöstä valkosipulin tuoksu, joka jatkuvasti veti puoleensa, ja uu-
nin lasiluukusta piti käydä kypsymisastetta arvioimassa. 

 
31.10.10 Kalasatamassa kiertelimme käsityön myynti-näyttelyä. Käsityö tekijöitä useista eri es-

panjankielisistä maista esitteli ja kauppasi tuotteitaan. 
 
 Hautausmaalla kävimme katselemassa ja kuvailemassa kun valmistautuminen vainajien-

päivään oli täydessä vauhdissa. Kukkia kannettiin laatikoittain ja sylittäin valtavia mää-
riä. Huomenna uudelleen, kunhan kaikki ovat kukkansa vieneet. Kaupunki on ruuhkaan-
tunut pahasti. "Halloween" ilta ja kaikki on kaupungilla yhtä aikaa. Autoja on enemmän 
mitä kaduille sopii, sillä jokaisen pitää päästä lähemmäs kun muut. Kävimme illalla 
"Manulla" syömässä hyvät salaattiannokset. Syönnin aikana ambulanssi ajoi vauhdilla 
rantaan pillit vinkuen. Ennen kun olimme lopettaneet syömisen, niin joku tiesi baarissa 
kertoa Manulle, että joku mies oli hukkunut rannassa. 

 
 
Marraskuu 2010 

 
1.11.10 Olen lisännyt sivuilleni linkin, jossa voi ilmoittaa Puerto de la Cruzissa tai muualla Tene-

riffalla asunnossaan olevasta tarpeettomasta tavarasta, tai esineestä, josta haluaa luopua 
tilan puutteesta johtuen, tai muuten vaan ei enää tarvitse sitä. 

 - Minä en osallistu millään tavalla tavaran välittämiseen, tai myyntiin. 
 - Ainoastaan tarjoa tämän kanavan halukkaiden käyttöön. 
 
 Vainajienpäivä ja hautausmaa koristeltu kukkasin. 
    



3.11.10 Teno Altossa. Lähes aina on polulla tullut vastaa muutamia vuohia, mutta nyt oli metsä-
polulla n. sadan yksilön lauma, jota johdatteli paimen yhden pienen koiran avustamana.   

 
5.11.10 Esperanzassa kävimme katsomassa Francon monumenttia. Kivipatsas rapistuu ja mure-

neen vauhdilla. Uutta maalia ilmestyy murenevaan pintaan joka vierailukertojen välillä. 
    Esperanzasta ajoimme ylös vuoristoon, josta Santiago del Teiden, Mascan ja Buenavis-

ta del Norten kautta Puertoon. kierrokselle tuli pituutta n. 200 km ja aikaa kului koko 
päivä. 

  
 Illalla kävin valokuvaamassa tanssiorkesteri Cideriä. Kuvat on omien sivujeni Scandic 

sivustoa varten. Heikkovalovoimainen objektiivi ja hämärä valaistus ei salli kovin tark-
kojen kuvien ottamista. Valotus aika on 0,5 sekunnin luokkaa, joten liike tulee aina ku-
vassa näkymään. Salamavalo vie kuvasta tunnelman, joten sen käyttö on pois suljettu.  

 
9.11.10 Veronmaksu asiani on tänään saanut jonkinlaisen päätöksen. Maksulappuni tuli eilen ja 

tänään kiikutin sen pankkiin. Siellä maksu suoritettiin siten että maksaja olen minä, mutta 
veloitus piti tapahtua pankin tililtä. Tiliote pitää tarkistaa parin päivän kuluttua, jolloin 
saan varmuuden että kaikki on mennyt siten kun piti. Ainut asia joka ei mennyt oikein on 
se että tulkin kulut jäi minun maksettavaksi, vaikka minulle ei pitänyt koitua minkäänlai-
sia kuluja pankin virheestä. Calle de Zamoran remontti edistyy hitaasti mutta varmasti. 
Tänään oli puiden istutusaika. Kahta puolta katua istutettiin 1,5 metrin mittaisia puun 
taimia. En tiedä millainen on niiden kasvuvauhti, mutta muutaman vuoden jälkeen ne 
varmaan ottaa talojen seiniin kiinni. Niin lähellä ne on seinää. Av del Aquilary y Quesa-
da kuja on puutarhureiden työkenttänä. Palmupuita karsitaan, ja siistitään. Puolet kujasta 
on suljettu työn ajaksi. Edf. Laureliin on kovaa vauhtia valmistumassa kauan odotettu 
kauppa. Kylmätiskejä oli tänään parkkipaikalla kontillinen ja sitä oli tyhjentämässä 4-5 
miestä kahden trukin avustamana. Monen vuoden "katoamistemppu" jatkuu edelleen. 
Olen kantanut retkilappujani hotelleihin nipputolkulla. Aina seuraavana aamuna Tenerife 
Vings hotellista on kaikki laput kadonneet. Laita niitä pöydälle, ja nastoilla seinälle, mut-
ta ei mikään auta. Lappujen esillepanoon on kuitenkin hotellin lupa. Myös muutaman 
muunkin suomalaisen laput katoaa oudosti, ei kuitenkaan kaikki. Parador - Guajara - Pai-
saje Lunar - Parador reitti on suunnitelmissa torstaille (11.11.10) Reitillä on pituutta yli 
15 km. Kokonaisnousua ja -laskua on 1100M. Profiili on ajankohtaisissa kuvissa. Reitille 
lähtö ajoitetaan aikaiseen aamuun, eli ylhäällä (hotellin parkkipaikalla) tulee olla kun au-
rinko alkaa valaisemaan. Kaikki aamun valoisa aika tulee käyttää hyväksi, jolloin yli-
määräiset valoisat tunnit saadaan iltaan, jos matkalla tulee tarvetta hidastaa vauhtia. Kier-
toaika reitille on n. 8-10 tuntia. Myös kuvien ottaminen ja maisemien katselu vie oman 
aikansa. 

 
11.11.10 Gujara - Paisaje Lunar.   Klo. 6:30 kaikki oli autossa ja läksimme ajamaan kohti Parador 

hotellin parkkipaikkaa, jonne ajoaikaa on tiedossa hieman toista tuntia. Saapuessamme 
Teiden maisemiin pääsimme näkemään kun auringon ensisäteet alkoi paistamaan Teiden 
huippuun. 

 
 Parkkipaikalle saavuimme hieman puoli kahdeksan jälkeen. Olimme korkeudessa 2160 ja 

aloitimme nousun kohti Guajaran huippua (2717M) 7:45 Aurinko nousee Guajaran takaa 
joten saimme alkumatkan kiivetä varjoista rinnettä. Tuuli oli aika navakka, joten kunnol-
linen vaatetus oli tarpeen. 

 
 Guajaran huipulle saavuimme 10:15. Olimme käyttäneet nousuun aikaa 2,5 t. Parinkym-

menen minuutin tauon jälkeen (10:40) aloitimme laskeutumisen kohti Paisaje Lunaria 
(1926M). Laskeutumista on 790 metriä, joten oli paikallaan tarkastaa kengän nauhojen 
tiukkuus. Maisemat vaihtui ja aikaa kului. Tuuli puhalteli puuskittain.  



    13:01 saavuimme "lunarin" maisemiin. Kun olimme laskeutuneet satoja metrejä alem-
mas, ei tuuli päässyt puhaltamaan niin voimakkaasti kun ylempänä, joten pystyimme rii-
sumaan tuulitakit ja pitkähihaiset puserot pois. 

 
 Jälleen pieni eväs ja kuvaustauko, ja valmistautuminen seuraavaan osuuteen joka on nou-

suvoittoinen (n. 500M).  
    Matkan aloitimme kevyemmässä vaatetuksessa, ja 23 asteen lämpötilassa. Paluureit-

timme mutkittelee Guajaran länsireunaa. Maisemat ja maasto vaihtelee, mutta joka aske-
leella ylöspäin. Paluumatkan korkeimpaan pisteeseen saavuimme 15:34 josta viimeinen 
2,1 km osuus on pelkkää laskeutumista kraateria kiertävälle tielle. Hotellin parkkipaikalle 
saavuimme 16:30  

    Ei helppo, mutta hieno reitti. GPS laitteen mukaan olimme kulkeneet 15,6 kilometriä. 
Käyttäneet siihen aikaa 8 t 46 min keskinopeuden ollessa 2km/h. 

 
14.11.10 Suomikerhon ja seurakunnan yhteiset myyjäiset alkoi 12:00 ja Belairin kaaressa. Väkeä 

oli runsaasti paikalla. Kahvi, pulla ja erilaiset leivonnaiset kävi hyvin kapaksi. Myyjäis-
ten lopuksi oli vielä pieni huutokauppa, jossa vielä myymättä jääneille tavaroille saatiin 
uudet omistajat. 

 
 Anne-Mari Haireche vaihtoi hierontapisteen paikkaa. Uusi hierontapiste avautuu 

15.11.10 Calle Esquivel kadulle. Tänään 14.11.10 paikassa oli avajaiset.  
 
16.11.10 Mascassa. Tänään oli barrancossa "tungosta" Meidän edellä lähti alas yksi ryhmä, johon 

kuului jotain 7-8 henkilöä. Seuraavana menimme me. Myös meidän perään lähti ryhmä 
johon kuului liki parikymmentä retkeilijää. 

 
 Sää oli aurinkoinen ja lämmin, mutta suoranaista paistetta barrancoon ei menomatkalla 

ollut, joten paras mahdollinen retkeilysää. Kuvia (12) 
 
 Rantaan laskeutumiseen kului aikaa 3 tuntia. Puolentunnin evästauon jälkeen aloitimme 

nousun takaisin Mascan kylään. Nousuun käytimme aikaa hieman yli 3 tuntia. Palatessa 
kävimme tutkailemassa barrancossa olevaa vanhaa höyrymoottoria. Paluumatkalla oli 
barrancossa varsinainen ruuhka. Vastaan tuli 3 ryhmää, ja jokaiseen ryhmään kuului 
kolmisen kymmentä retkeilijää. Yhden pariskunnan naispuolisen retkeilijän hattumuoti 
oli mielenkiintoinen, mutta ei retkillä ennenkään olla vaatteilla brassailtu. 

 
 MANU on ilmoittanut, että CALLINERO on nyt auki myös tiistaisin, eli kaikkina viikon 

päivinä. 
 
17.11.10 Belitopessa "siivoamassa" tietokonetta. Tieremontit on juuri Pez Azulin kohdalla (Texa-

co - Casablanca) kohdalla. Liikenne yksisuuntainen ylös La Pazin suuntaan. Tieremontti 
kuva (1) otettu Texacon pihasta La Pazin suuntaan ja kukkakuvat (2) Pez Azulin pihasta. 

 
 Muutamana päivänä olen katsellut Visanta:n ikkunassa sanelukonetta SONY ICD-B600. 

Se on laitettu tarjoukseen. Lähtöhinta on ollut 74 € ja nyt siitä pyydetään 54 €. parina 
päivänä mietin että pitäisi joskus katsella netistä mitä sama laite maksaa suomessa. 
 

 Tänään sen sitten viimeinkin muistin, ja kurkkasin nettiin. Olin hieman yllättynyt. Olen 
kyllä aina kuullut että Visanta on kallis kauppa, mutta että näin kallis. 

 
 Jos joku välttämättä sanelukoneen haluaa lomalleen, muistiin merkitsemistä varten, niin 

se kannattaa hankkia jo suomesta, sillä Pixmaniasta saa samalla rahalla melkein kaksi lai-



tetta.Eikä tämä ole ainut laite. Tämä yksi pieni laite kertoo osaltaan sen, että mikä on hin-
ta ero suomen ja teneriffan välillä, ja mihin suuntaan etu on.  

 
18.11.10 Chamorcan I kierros. Sää suosi meitä hienosti, joten vietimme maastossa hieman nor-

maalia enemmän aikaa. Eväs-, juoma, ja kuvaustauot mukaan lukien käytimme reittiin 
aikaa hieman yli 6 tuntia. 

 
 Samalla kierroksella yksi kätkön kuittaus. Tagananan näköalapaikan kätköä yritimme 

löytää viiden henkilön voimin. Kun kyseessä on nanokätkö, niin etsimme todella pientä 
purkkia. Vinkkikuvien perusteella purkki on peukalon paksuinen ja 3 sentin pituinen. Me 
emme kuitenkaan kätköä löytäneet, vaikka tutkimme perusteellisesti ilmoitetun paikan.  

    Kotona uusi vinkkikuvien tarkastus tuotti päätöksen, että sen on joku ulkopuolinen 
löytänyt ja ja vienyt mennessään. Olimme tarkastaneet myös paikan jossa kätkön piti 
spoiler kuvan mukaan olla. 

 
 Jos kätkö laitetaan liian vilkkaaseen paikkaan, niin katoamisvaara on aina olemassa. 

Hieman on jonkinlaista "laiskuutta", kun kätkön noin vilkkaaseen paikkaan laittaa. Se pi-
täisi viedä hieman syrjään vilkkaasta paikasta, jolloin sen säilyminen olisi paljon var-
mempaa.  

    Olemme käyneet kätköllä, (Punta Prava/Playa Jardin) jossa edellinen löytäjä joutui 
odottamaan yli puoli tuntia että pääsi viemään kätkörasian takaisin, koska kätkön kuitta-
uksen aikana viereiselle puiston penkille oli tullut istumaan pari paikallista eväitä syö-
mään. Myös Jardin Botanico kätkö on mielestäni liian vilkkaassa paikassa. 

    Jos perusteluna olisi esim. se, että kätkön huoltaminen on helppoa, kun sen voi tehdä 
autolla, niin tämmöisten kätköjen etsimisellä ei yleensäkään ole kenellekään minkään-
laista liikunnallista vaikutusta. Täydellisiä vastakohtia näille ns. "rollaattorikätköille" on 
esim. Paisaje Lunarin ja Talaveran kätköt. Niiden molempien kuittausretkeen pitää varata 
eväät, 3-4 litraa juomista, ja 8-9 tuntia aikaa. 

 
 Mascan reitillä näin senkin ihmeen, että muuan retkeilijä tuli barrancoa alas Rocks muovi 

kengissä. En tiedä miten tärkeinä hän omia jalkojaan pitää. Minulle jalat on keväisen nil-
kan nyrjähtämisen jälkeen tullut entistä tärkeimmiksi, ja niiden kunnossa pysymiseen 
olen alkanut satsaamaan entistä enemmän. 

 
 Itse pystyn eniten asiaan vaikuttamaan satsaamalla hyviin kenkiin, ja liikkumalla paljon. 

Olenkin kevään haaverin (nilkan nyrjähdys) jälkeen siirtynyt korkeampivartisiin vaellus-
kenkiin. Lihaksistosta huolehtiminen myös erittäin tärkeää. Syön päivittäin Calsi-
um/magnesiun kapseleita. Niillä pyrin ennalta ehkäisemään suonen vedot, ja krampit. 

 
 Hieronta kuuluu myös ennaltaehkäisevään hoitooni, mutta siinä asiassa minä käännyn 

tarvittaessa Kirsi's Sport Massagen, ja Kirsin puoleen. 
  
 Ajankohtaisissa kuvissa Chamorcan kuvat tältä päivältä. 
 
20.11.10 Viikko päättyy täyteen kuuhun. Täysikuu. Yökuvien kierros Martianezin rannan kautta, 

kalasatamaan. Kalasatamassa useita kastanjoiden paahtajia. Asiakkaita riitti jokaiseen 
pöytään ja jokaiselle paahtajalle. 

 
 Iltakuvien haeskelua. Suurta jalustaa en viitsinyt raahata mukana, joten kuvat on taskuja-

lustalla ja käsituella otettuja. Pientä liikettä tulee väkisinkin kuviin näkymään, koska va-
lotusajat on joissakin kuvissa 1,5-2 sek. 

 



21.11.10 Santa Cruzin markkinoilla. Menimme 10:00 lähtevällä bussilla 103. Menomatkalla 
saimme jälleen tietää, että Bonobus kortit vanhenee. Yksi matka piti maksaa ilman kort-
tia. Kortilla hinta oli 2,75 € ja ilman korttia 4,40 € joten alennus on kortilla huomattava. 
Minä löydän markkinoilta hyvin harvoin mitään ostettavaa, mutta tänään kirpputoriosas-
tolta löytyi kännykän akku. Akku on Nokian alkuperäinen ja malli on BP-6M. Tarkoitet-
tu Communicator 9300 puhelimeen. Hintaa löydöksellä oli 4 euroa, ja kun laitoin sen pu-
helimeen niin varausta akussa oli yli 80%.  

 
22.11.10 Tämän päivän ajankohtaiset kuvat on Teno Altossa 
 
24.11.10 Shopping kierros, Al Campo - IKEA - KIAB - DEGATHLON. Degatholonista ostin uu-

den sauvaparin. Retkeillessä aina silloin tällöin joku sauvan kärki jää kivenkoloon, vään-
tyy ja menee rikki. Kun täällä ei ole myynnissä varaosia sauvoihin, eli että voisi ostaa 
vain piikkiosan, niin joutuu ostamaan koko sauvan. Ei sekään haittaa, sillä myös ne jat-
kokappaleiden kiristimen ajan myötä vioittuu, ja alkaa lopuksi luistamaan, tai ei enää au-
kea. 

 
 Paluumatkalla poikkesimme Edymarkaan syömään valkosipulikanaa. 
 
26.11.10 Tänään piti ensimmäisen kerran ladata kirpputorilta ostettua kännykän akkua, joten 4 

euron sijoitus ei todellakaan mennyt hukkaan. 
 
 Kaupunkikävelyllä olin katsovinaan että viimeyön aikana Teidellä olisi satanut hieman 

lunta. Yksi kuva on ajankohtaisissa. Kuvaushetkellä huippu oli pilviharsojen peitossa, jo-
ten todellista varmuutta asiasta en saanut, mutta ennen pilviharsoa se vaikutti hieman lu-
miselta. 

 
27.11.10 Matkustimme 11:00 lähtevällä TITSA:lla Puertosta TFS lentokentälle. Matka-aika n. 

1,5t, ja hinta BonoBus kortilla 6,05 € 
    15:25 lähtevä lento jäi myöhään koska joutui odottelemaan Reina Sofian lentokentällä 

lähtölupaa n. 40 min. Me istuimme koneessa rivillä 10 odottelemassa suomeen lähtöä.  
    Lähtöselvityksessä saimme paikkaliput eri riveille (10 ja 21), mutta ne käytiin korjaa-

massa reilu puoli tuntia ennen koneeseen pääsyä. Koneessa oli kolmas matkustaja nimel-
tään Mannonen, ja siitä aiheutui sekaannus. 

 
 Lento AY1608 lähti n. 16:15 ja saapui -16 asteiseen Helsinkiin 23:58 
 
28.11.10 -16,2ºC  Espoossa. Pientä remonttia Hannan ja Kimmon luona. Tänään vaatekomeroiden 

ovien asennus, ja sen jälkeen shoppailua suomalaisissa elintarvikekaupoissa. Kyllä Tene-
riffan ja suomen ruokakaupoissa on niin valtava ero valikoimien suhteen (suomen eduk-
si) että on vaikeuksia päättää mitä mukaansa veisi. Hyllyillä on niin paljon tarjolla kaik-
kea sellaista, joista Puertossa ei tiedä mitään, ja kaikkea tekisi mieli maistaa ja kokeilla. 

 
 Illemmalla kävimme lähiseudun pizzeriassa, jossa palvelu pelasi oikein hyvin. Myös val-

kosipulia jota pyysimme, luvattiin laittaa tupla-annos. Kun pizzat aikanaan tuli, niin siinä 
oli kaikkea mitä olimme pyytäneet, ja juuri sellainen määrä, mitä tilauslistaan oli merkit-
ty. 

 Tarkoittaa sitä, että suomen pizzerioiden pizzat hakkaa Puertton pizzerioiden pizzat 
mennen tullen ainakin siinä suhteessa, että täällä saa sitä mitä tilaa.     

 
29.11.10 -14,7ºC Hyvinkäällä kävimme tervehtimässä äitiäni. Samalla matkalla kävin ostamassa 

makuupaikan ja liput Pasilasta klo. 22.31 lähtevään pohjoisen junaan. 
 



30.11.10 Konduktööri tuli herättelemään puoli seitsemän paikkeilla, ja ilmoitti että juna on myö-
hässä n. 20 min., ja että saavumme Ouluun n. 7:50 paikkeilla. Tiedustelin heti jatkoyh-
teyden toimimista, sillä meillä oli tarkoitus jatkaa matkaa 7:50 lähtevällä Junabussilla 
Oulusta Muhokselle. Myöhemmin konduktööri kävi vielä ilmoittamadssa että bussi oli 
luvannut odotella 5 min, jotta halukkaat kerkeää kyytiin. 

 
 Juna saapui Ouluun 7:56 ja me kiiruhdimme laukkuinemme bussiaseman puolelle laitu-

rissa odottelevaan Joensuun pikavuoroon. 
 
 Kun maksoin matkamme Muhokselle (n.35km) 10,50€/hlö. niin tiedustelin samalla, jos-

ko hän jättäisi meidät TB.n pysäkillä, mutta kun kyseessä oli pikavuoro, niin se ei ollut 
mahdollista. 

  
 Muhokselle saavuimme n. 8:30 Seuraavaksi kiiruhdimme taksiasemalle, jotta pääsemme 

Vehnäkujalle aamukahville, sillä pakkasta oli -13 astetta. 
 
 Kun jokin "tökkii", niin kaikki "tökkii" Taksiasema oli tyhjä. Yhtään taksia ei ollut eikå 

missään suunnassa näkynyt. Soitin taksikyltissä olevaan puhelinnumeroon, ja sieltä il-
moitettiin että taksit on koululaisajoissa, ja ensimmäinen tulee heti kun kerkeää. 

  
 Noin 20 min odottelun jälkeen saapui ensimmäinen vapaa taksi joka kyyditsi meidät 

Vehnäkujalle. 
 
 
Joulukuu 2010 

 
1.12.10 Kuukausi vaihtui joulukuulle, ja lämpötila muuttui -3 asteeseen. 
    Nyt sattui niin, että kun Teneriffalla luonnonilmiöt näyttää voimiaan, niin me olemme 

suomessa. Olen ollut paikalla kahdesti, ja ei siinä mitään erikoista ole, päin vastoin. 
 
 Jätin tietokoneeni Puertoon etäkäyttöön, ja nyt kolmen päivän etäkäytön jälkeen se lak-

kasi toimimasta, joten nyt olen siirtynyt varmuuskopion käyttöön suomessa olevalla ko-
neella. Kun on tarvittavat tiedostot mukana, niin se onnistuu. Periaatteessa FTP softa ja 
käyttäjätunnukset salasanoineen riittää. 

 
 Kävin Oulussa verkkokauppa.com liikkeessä tekemässä ostoksia, johon puertossa minul-

la ei ole ollut mahdollisuutta. Suomessa asioiminen tietokoneliikkeissä on aivan toista 
kun Teneriffalla. Lähes kaikkea, mitä uusimmat tietokonelehdet mainostaa, on täällä heti 
hyllyssä saatavilla. Nyt lähti mukaani HDD-telakka ja 3g-Wlan modeemi. 

 
2.12.10 -8ºC Utajärvellä. 
 
 Olen seurannut jatkuvasti Finnairin ja Aurinkomatkojen lakkotiedotuksia, koska paluu-

lentomme on Oulusta 5.12. Mitään mainittavaa ei ole nettiin vielä ilmaantunut. 
 
3.12.10 Tänään soitin Aurinkomatkoille, ja tiedustelin sunnuntain Oulu - Teneriffa lennosta. Ker-

toivat, että heilläkään ei vielä ole tarkkaa tietoa sunnuntain lennosta, mutta tähän men-
nessä lähes kaikki lennot on pystytty hoitamaan. Samalla tarkastettiin lentoni varausnu-
meron perusteella tietoni, ja muutettiin sinne suomen puhelin-numeroni. Nyt saan aika-
naan tekstiviestin lentotilanteesta. Klo. 11:24 Nyt on ilmestynyt luettelo nettiin 5.12. len-
nettävistä lomalennoista. Lopullista varmistusta odottelen vielä tekstiviestillä. 

 



4.12.10. Epätietoisuus huomisesta lennosta oli koko ajan mielessä. Asiaa sotki vielä espanjan 
"alati" lakkoilevat lennonvalvojat. 

 
 Viime jouluna jouduimme odottelemaan Oulunsalon lentokentällä koneessa istuen liki 

neljä tuntia, ja sekin johtui Reina Sofian lennonvalvonnasta. Oli kuulemma liian vähän 
henkilökuntaa. Taisivat silloinkin olla sairaslomalla. 

 
 Netistä seurasin pitkin päivää muuttuvia tietoja, ja mahdollisia uusia lähtöaikoja. 
 
 Illalla yritin vielä soitta Finnairin palvelunumeroon, josta olisin tiedustellut aamun tilan-

netta. Kun olin tunti 20 min kuunnellut samaa viestiä "meillä on linjoilla ruuhkaa", niin 
katsoin parhaaksi lopettaa odottamisen. 

 
5.12.10 Herätys 5:30 
 
 6:00 lähdimme kohti Lentokenttää. Olin illalla katsonut kaikkia mahdollisia nettisivuja, 

jotta saisin jonkinlaisen varmuuden lennon lähtöajasta. Finnairin sivuston mukaan kone 
lähtisi ajallaan. Aurinkomatkat ilmoitti että joskus 13:00 annetaan seuraava tiedotus. Ou-
lun lentokentänsivuston mukaan uusi lähtöaika ilmoitetaan 8:35. Viimeisin tieto oli että 
lennetään Thomas Cook yhtiön koneella. 

 
 6:30 saavuimme lentokentälle, ja heti kun saavuimme odotushalliin, niin huomasi, että 

lento ei lähde ajallaan, sillä odotushallissa oli vain kaksi pariskuntaa laukkuineen. Info-
taulussa luki että lento lähtee 13:00 

 
 Pari päivää aikaisemmin soitin Aurinkomatkoille, ja tiedustelin lennon viimeisimpiä tie-

toja. Minun puhelinnumeroni merkittiin muistiin ja luvattiin ilmoittaa tekstiviestillä vii-
meisin tieto. Muille oli ilmoitettu tekstiviestillä lähtöajan muuttuminen, mutta meille ei. 

 
 Nyt kello on 8:15 ja istun lentokentällä ja odottelen edelleen sitä Aurinkomatkojen teks-

tiviestiä. 
 
 Mikään toimisto ei ole auki, että olisi päässyt hieman kyselemään, miksi näin. 
 
 9:17 lentoaseman baariin alkaa pikkuhiljaa kerääntymään porukkaa, sillä Helsingin lento 

oli lähdössä. 
 
 Minä kävin heti baarin auettua ostamassa pari Juha Vuorisen kirjaa, joten matkalukemis-

ta riittää vaikka, pitemmällekin matkalle. 
 
 10:15 sain w-lan yhteyden Panoulun kautta. Aurinkomatkojen sivuilla oli uutinen että nyt 

lennetäänkin Finnairin koneella. 
 
 Jonkun ajan kuluttua lentoaseman eteen ilmestyi valtavan suuri Finnairin väreissä oleva 

kone. 
 
 10:45 lähtöselvitys on alkanut. Oulussa ei vielä ole matkustajille putkea, josta mennään 

koneeseen, joten jouduimme kulkemaan ulkokautta ja nousemaan portaita pitkin konee-
seen. Kone oli todella suuri, ja portaita noustessa huomasimme koneen kyljessä malli-
merkinnän, Airbus A330. 

    Kun pääsimme koneeseen sisälle, niin silloin vasta tajusimme, että mistä koneesta oli 
kyse. Koneessa oli kaikkea sellaista, mistä normaaleissa Charterlentokoneissa voi vain 
haaveilla. Jalkatilaa oli vaikka muille jakaa. Ruokaillessa ei tarvinnut olla kyynärpäät 



kyljessä kiinni. Kaikkein parasta oli koneen viihdejärjestelmä, jossa sai itse valita mitä 
haluaa katsoa, kuunnella tai pelata. Matkan etenemistä pystyi seuraamaan näytöstä, ja 
kamerakuvaa koneen kulkusuuntaa, ja alas pystyi katselemaan. Jokaisella on oma koske-
tusnäyttö, jolla lähes kaikkia toimintoja ohjataan. Pelaamista varten on käsinojassa kau-
kosäädin jonka nurjalla puolella oli pelaamiseen tarkoitetut näppäimet. 

  
 Kaikista lakkojutuista huolimatta saimme viettää lastemme, ja lastenlastemme kanssa 

seitsemän kokonaista päivää. Se oli oli tämän matkan päätarkoitus. 
 
6.12.10 Hyvää suomen itsenäisyyspäivää.  
 
 Tämä päivä meni siivotessa myrskyn jälkiä. Meillä on alumiini-ikkunat kuten lähes kai-

killa muillakin. Ne ei ole tiiviit, joten kovan tuulen (myrskyn aikana) saumoista tulee 
hiekkaa ja pölyä sisälle. Nyt sitä oli kahden myrskyn aikana tullut sen verran, että asunto 
oli siivouksen tarpeessa. 

 
9.12.10 Olin varannut Joulukuulle lupia Teiden korkeimmalle huipulle kahdelle päivälle. Mo-

lemmat retken on jouduttu perumaan lumen ja jään johdosta. Ensimmäinen retki olisi ol-
lut tänään.  

    Lumen tuloa Teidelle ei koskaan voi ennakolta tietää, joten retket suunnitellaan siten 
että se lumi, ja jää voi sen vielä peruuttaa. Nyt kävi niin että molemmat joulukuun retket 
teidelle piti peruuttaa. 

    Tämän päivän tilalle suunnittelimme retken Siloksen Talaveraan, mutta sekin siirrettiin 
illalla perjantaipäivälle, koska sen verran runsaasti säätiedotus lupaili tälle päivälle satei-
ta Siloksen alueelle. 

 
10.12.10 Päivän ohjelmassani oli retki Talaveraan, joten otin asiakseni samalla tarkastaa omat kät-

köni. (talavera ja Cueva negra). Molemmat kätköt sijaitsee yli 600 metrin korkeudessa, 
joten aina kun sinne kiipeää, niin kätköt kannatta tarkastaa. Tarkastan rasian ehjyyden ja 
kuittausvihon tyhjien sivujen määrän. 

 
11.12.10 Teno Altossa. Olemme saaneet suomesta tulon jälkeen nauttia oikein aurinkoisista päi-

vistä, joten Teno Alton retki tänään päästiin tekemään "hyvän sään aikaan". Kun kysees-
sä on maisemareitti, niin koko retken onnistuminen on paljolti kiinni säästä. 

    Tämän reitin evästaukopaikka sijaitsee 980 metrin korkeudessa. Joskus siinä korkeu-
dessa tulee ja on pilvistä, mutta tänään me saimme viettää tauon aurinkoisessa ja tyynes-
sä säässä.  

 
12.12.10 San Pedrossa päiväkävelyllä, ja samalla kävin tarkastamassa kätkön Roque Chico, ja 

etsimme myös yhden uuden kätkön (Vista a Castro). 
 
 Illalla kävimme syömässä Casa Mariassa valkosipulikatkarapuja. Paluumatkalla poik-

kesimme "kanakoppiin" Zaperocolle. Manu toi Juhlamokkakahvipaketin eteeni ja sanoi, 
että tänään jokainen keittää kahvinsa itse.  

    Kahvipaketti oli tuntemattomaksi jääneeltä sivujeni lukija, joka halusi näin kahvipake-
tin kera kiittää Puerto aiheisten sivujen pitämisestä. Paketissa mukana myös talviaiheinen 
maisemakortti, jossa toivotettiin Hyvää Joulua. 

 
 Nyt kiitän sivustomme välityksellä ETELÄ-KARJALA:ssa 22.11.10 päivätyn kortin ja 

kahvipaketin tuojaa ja lupaan vastaisuudessakin yrittää pitää sivustoni sellaisena että sin-
ne kannattaa palata viikoittain tarkastamaan mahdolliset uudet kuvat ja kirjoitukset. 

 



14.12.10 Kuntosalilla käynti on otettu ohjelmaa niille päiville, kun ei ole retkiä. Kuukausikortti 
maksaa 38 euroa, ja sillä pääsee käymään salilla arkisin 7:00-23:00 välisenä aikana oma-
valintaisen aikataulun mukaan. Erilaisia ohjattuja ryhmiä on 14 (Body lift, Fit combat, 
Step, Zumba, Spinning, jne.), ja niissä ohjattuja treenitunteja 65 viikossa. Lisäksi on vielä 
suuri määrä erilaisia kuntoiluvälineitä.    

 
15.12.10 Aamu-uutiset ilmoitti että tänään nousee sähkön, ja taksikyydin hinta. 
 
 Entisen SONY kaupan tiloihin on avattu eläinkauppa. Koirat on samalla tavalla pienissä 

lasikopeissa, kuten muissakin eläinkaupoissa. Kun ne on laitettu ahtaisiin lasikopeihin, 
niin asiakkaita alkaa säälimään niitä, ja ostavat ne kotiinsa parempiin tiloihin. Se auttaa 
tilannetta hetken, sillä kauppias hankkii uuden koiran samaan koppiin ja tilanne jatkuu.  

 
 Uusi elintarvikekauppa SuperCor avasi ovensa aamulla EDF. Laurelin alakerrassa. 
 
 Teno Altossa retkeilimme erittäin voimakkaan tuulen puhaltaessa. Ehkä se on alkua tule-

valle sateelle. 
 
 Kauneimmat joululaulut soi tänä iltana Nuestra Señora de la Peña Francia kirkossa. 
 
 Torstain ja perjantain väliselle yölle on luvattu voimakasta sadetta ja tuulta. 
 
 EDF. Belairissa tehdään sähkömittareiden muutostöitä, joten meillä on sähköt pois to. ja 

pe. 9:00 - 18:00 Silloin on em. aikoina suljettuna tietokoneeni, ja sen myötä livekamera 
 
 Plaza Constuticionin reunaan on avautumassa uusi ravintola Fusión. Avautumispäivä on 

avoin, sekä myös se, että millaista ruokaa siellä tullaan valmistamaan. Tänään illalla an-
nettiin El Hierrolle, La Palmalle, Comeralle ja Teneriffalle keltainen hälytys sateen suh-
teen. 

 
16.12.10 Sähkölaitoksen miehet saivat työt Belairissa päätökseen yhden päivän aikana. Olivat lait-

taneet varalta ilmoitustaululle, että kestää kaksi päivää. Nyt on uudet sähkömittarit jokai-
selle huoneistolle. 

 
 Tälle päivälle luvatut sateet siirrättivät suunniteltua Mascan retkeä eteenpäin muutaman 

päivän. Kun ei ole tarkkaa tietoa sään muutoksista, niin ei voi luvata varmana tietona, et-
tä milloin retki on seuraavan kerran mahdollinen, mutta maanantai on varapäivä. 

 
 Teneriffalla edelleen keltainen hälytys, tuulesta ja isoista aalloista. Parhaillaan (klo. 

19:30) tuuli puhaltelee puuskittain erittäin voimakkaasti 
 
 Jonkinsorttinen flunssa on saanut meistä yliotteen. Olemme yrittäneet pysyä sisällä, ja 

nauttineet apteekista saatavia flunssanhoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Kun sateet siirsi 
retkeä, niin on aikaa parannella itseään Joulukinkku on tilattu saksalaisesta lihakaupasta. 
Porkkanat ja perunat löytyy täältä, ja lanttusurvos tuotiin suomesta tullessamme. Kinkun 
paistopäiväksi on varattu 23.12. 

 
18.12.10 Pari päivää paranneltu oloa, ja yritetty saada se paranemaan apteekin flunssa ja yskän-

lääkkeillä. Nyt alkaa jo pikkuhiljaa hieman helpottamaan. 
    Tänään kävin kaupungilla ja heti alkumatkasta satuin La Ratoneran kohdalle. Siellä oli 

ovet auki ja kova touhu sisäpuolella. Minulle selvisi että on tapahtunut omistajuus suh-
teissa pieniä muutoksia, ja cafeteria avaa ovensa jälleen uudistetuin voimin ke.  22.12. 
Klo. 18:00 



 
20.12.10 Kun on kerran ollut Mascan barrancossa, sateen yllättäessä, niin sinne ei halua toista ker-

taa. Nyt olen joutunut perumaan kokonaan Mascan retken. Ensin perjantain retki siirret-
tiin tälle päivälle, mutta sekin piti eilen perua. luvattujen sateiden johdosta. 

 
 Lumen sataessa teidelle tässä vaiheessa vuotta, jäi kaksi Teiden retkeä tekemättä. Teiden 

retki on ohjelmassa vain syyskaudella, joten niitä retkiä kerkesi olla syksyn aikana vain 
yksi. 

 
 Belenit on jälleen näytillä Calle Iriartella, Plaza Concejil puiston takana olevassa Casa 

Palácio talossa. Sisällä kolme suurta Belén rakennelmaa ja useita pieniä. Paikkaan on va-
paa pääsy.  

 
21.12.10 Tilanteet muuttuu niin vauhdilla,  että ei perässä meinaa pysyä. Nyt on Ratoneran uudet 

avajaiset ymmärtääkseni peruttu ennen kun niitä edes kerettiin viettää. 
 
22.12.10 Huomiselle suunniteltu kinkunpaisto siirtyi tälle päivälle. Joulu lähenee, joten kiireet 

lisääntyy. Aamupäivällä kinkku uuniin ja myyjäisiin osteleen joululeivonnaisia. 
    Myyjäiset oli monelle viimeinen mahdollisuus saada lanttulaatikkoa, sillä siellä sitä oli 

jonkin verran myynnissä. Suurin osa lanttulaatikoista oli tilattu etukäteen. 
    Sen verran harvinaista lanttu täällä on, että menekki on taattu, jos tarvikkeita tekemi-

seen löytyy. Sitä ei näillä saarilla kasvateta ymmärtääkseni muuten kun suomalaisten 
toimesta. Lantun korviketta (nabo) täällä on saatavilla, mutta se on vain korvike. Kotisi-
vun kävijälaskuri on sekoillut tänään oudosti. Ensin se aamulla näytti 20 vierailua, kun se 
edellisenä iltana näytti 317711. Aamupäivällä tein uuden laskurin ja laitoin sen jatka-
maan eilisen illan lukemasta.  

 
23.12.10 Odottelimme ystäviämme suomesta, jotka olivat tulossa Teneriffalle joulun ja Uuden 

vuoden viettoon. Heidän lentonsa tuli Pariisin kautta, ja minun piti käydä hakemassa hei-
dät illalla TFN kentältä. 

    Klo. 16:12 tekstiviesti ilmoitti heidän ehtineen Pariisissa juuri ja juuri Madridin konee-
seen. Seuraava tekstiviesti tuli 18:05 joka kertoo matkustajien istuvan edelleen Madridin 
koneessa, ja koneen siipipesu on menossa. 

 
 Illalla tuli n. 20 paikkeilla tuli puhelu, jossa he kertoivat päässeensä Pariisista pois, mutta 

jääneensä Madridiin koska eivät ehtineet viimeiseen koneeseen, johon heillä oli paikat 
varattuna. Uusi lento järjestyi kuitenkin seuraavalle päivälle. Myös hotellimajoitus ja 
ruokailu järjestyi. 

 
24.12.10 Jouluaatto. Aamupäivällä toimitin pari joululahjaa oikeisiin osoitteisiin. Iltapäivällä 

olimme sitten ajallaan TFN kentällä odottelemassa ystäviämme, jotka pääsivät aikanaan 
joulun viettoon. Sivuston kävijälaskurissa on taas toimintahäiriöitä 

 
 Oikein hyvää Joulua 
 
25.12.10 +25,2ºC Joulupäivän kunniaksi aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. 
 
26.12.10 II Joulupäivä. Täällä ei "tunneta" Tapanin päivää siten kun suomessa. On vain joulupäi-

vän jälkeinen päivä. Nyt se sattui sunnuntaille, joten se on vapaapäivä, muuten se olisi 
ollut normaali työpäivä. 

 



 Meille se merkitsee sitä että joulu on ohi. Paulan tekemät maukkaat ja herkulliset laatikot 
(lanttu ja porkkana) sekä rosolli oli meidän perinteisiä jouluruokia. Niistä pääsi nautti-
maan myös muutama meidän ystävämme. Myös vakosipulisilli kuuluu meidän jouluun. 

    Nyt ne kaikki on syöty. Minun jouluun kului myös oikein, ja hyvin tehty joululimppu, 
jonka perinteisesti leipoi Siru, ja toi se minulle joululahjaksi. Siitä minä sain nauttia yk-
sin, sillä se ei kuulu Paulan jouluun.  

 
 Tänään kävimme "Tapaninpäivänajelulla" TITSA bussilla. Menimme 103 bussilla Santa 

Cruzii, ja markkinoille. Meillä oli oikein tarkoitus löytää yksi osa, johon Esko oli varau-
tunut siten että oli ottanut mukaan yleismittarin, jolla sen osan toiminta oltaisiin voitu 
tarkastaa. Kaksi tuntia kiertelimme ja katselimme, mutta sellaista osaa emme kuitenkaan 
löytäneet.  

 
29.12.10 Teidellä. 
      
30.12.10 Esperanzan metsässä.   
      
31.12.10 Onnellista Uutta vuotta 2011 
 


