Tammikuu 2011
1.1.2011

Vuosi vaihtui myös Puertossa. Oma päiväni oli kiireinen mutta illalla kerkesimme katselemaan kaupungin järjestämää vuoden vaihteen ilotulitusta. Se oli tänä vuonna hieman lyhempi kun edellisenä vuonna. Nyt 4 min 29 sek. mittainen, ja nähtävillä alla olevasta linkistä. Myös muita raketteja kaupungilla ammuttiin ennen ja jälkeen puolen yön.

5.1.2011

Loppiaista odotellessa.
Aamupäivällä kävin aallonmurtajan parkkipaikalla kuvailemassa kun Jorma laskeutui tandemhypyllä parkkipaikalle. Noin 40 minuutin mittainen lento alkoi Izanan observatorion lähimaastosta. Samaisesta paikasta lähti muutama päivä sitten pari Joulupukkia liitovarjolennolle.
Tandemhypyn hinta on 100 euroa, mutta on Jorma Tuomisen mielestä se on sen arvoinen
koko rahan edestä. Hän myös suositteli samanlaista lentoa minulle ja muillekin laskeutumispaikalla olleille.
Lubayn puutarhassa oli erikoisen näköinen puunsahaus menossa. Puutarhuri oli kiivennyt
pitkiä ja kapeita tikapuita pitkin korkealle puuhun. Rimpuili siellä ja sahaili moottorisahalla
jalkakäyttävän päälle kurkottavia oksia poikki. Jotenkin vaikutti, että työturvallisuus oli siinä hommassa päässyt kokonaan unohtumaan. Saattoihan olla että naru johon moottorisaha
oli kiinnitetty, oli toisesta päästä kiinni sahaajassa. :)
Illalla on ohjelmassa kuninkaiden (Reyes) kulkue, jossa lapset pääsee tiputtamaan lahjatoiveensa oman suosikki kuninkaan kirstuun. Kuninkaiden kulkue lähti liikkeelle 19:20 Kulkueessa mukana muutamia eläimiä. Soittokunta ja rummuttajat takasivat että kaikki kuuli että
missä kulkue milloinkin menee. Kulkue saapui Plaza de Europalle, Ayuntamienton eteen n.
20 paikkeilla. Siellä kulkueen loppuhuipentuma ja ilotulitus. Tapahtuma oli ohi 20:30. MirameTV näytti Santa Ursulan Los Reyes kulkuetta, ja se muistutti jo hieman pientä karnevaalikulkuetta.

13.1.11

Viimeisestä sieniretkestämme oli kulunut jo liki vuosi, joten tänään päätimme käväistä katselemassa millainen sienimaasto on tänä päivänä. Kiertelimme parilla alueella joissa me
viimevuonna sieniä näimme, mutta nyt ei ensimmäistäkään.
Syykin on mielestämme selvä. Sadetta ei ole saatu kuukausiin, ja sienet tunnetusti tarvitsevat vettä kasvaakseen.
Siirryimme Aquamansan maisemiin ja siellä kiersimme lyhyehkön Ruta del Aqua reitin.
Reitti pituudeltaan 2 km, ja korkeuseroa n. 200 metriä.
Patikoinnin jälkeen kävimme bongaamassa Guachinche paikan nimeltään La Cueva. Samalla reissulla ajoimme alas viimekuussa avattuun "Mirador de Humboldt" näköalapaikkaan,
joka on ollut työn alla koko sen ajan jonka olemme täällä asuneet (liki 6 vuotta). Kun katsoimme Orotavan laaksoon avautuvaa "maisemaa", niin tulimme siihen tulokseen, että näköalapaikan rakentaminen on myöhässä vuosia. Humboldtin aikaan laaksoon avautuva maisema on varmaankin ollut näkemisen ja katsomisen arvoinen. Paikka on "ehkä" sama jossa
em. henkilö on kuuluisat sanansa lausunut, mutta maisema ei ole.

14.1.11

Tänään 14.1.2011 Calle Zamora ja Plaza Constitucion parkkipaikka avattu liikenteelle. Remontti alkoi 12.1.2010, kun em. parkkipaikka aidattiin varastoalueeksi. Nyt on kulunut vuosi ja kaksi päivää, eli 230 metrin mittainen katuremontti eteni laskennallisesti keskimäärin
60 senttiä/päivä.

Katu on kapeampi kun ennen, joten se on saanut alkupäähän uudet hienot pysähtymistä
kieltävät merkit, joten liikenteen pitäisi "sujua" sen mukaisesti. Olisikohan merkit laitettu
hieman liian ylös, sillä vaikutti, että (½ tunnin aikana) kukaan ei merkkejä huomannut. Näin
ekapäivänä poliisi kulki katua päästä päähän ja kertoili ystävällisesti kaikille pysähtyneiden
autojen kuljettajille merkkien olemassaolosta, ja ehkä myös siitä, että mitä se uusi merkki
mahtaa tarkoittaa. Niitä kun ei vissiin ollut olemassakaan silloin kun pysähtyneet kuljettajat
ajokorttinsa täällä ovat suorittaneet.
18.1.11

Tänään kävin tilaamassa Loro Parquesta itselleni (tarjeta anual) kortin. Se on henkilökohtainen ja voimassa vuoden. Hintaa kortilla on 60 euroa.
Meidän lapsenlapset on tulossa lomailee Teneriffalle pariksi viikoksi. Papukaijat on ne
joita jo nyt kysellään, joten kävin tilaamassa kortin valmiiksi. Kun aika tulee, niin päästään
heti papukaijoja katselemaan.
Barranco de San Felipessä tulvan aikana kadonneen kaktuspuiston paikalla oli päivällä melkoinen työn touhu. Paikalla oli 6-7 työntekijää, jotka jäljestä päätellen olivat luultavasti rakentamassa jonkinlaista uutta kaktuspuistoa. Kalkkijauholla he piirsivät ympyröitä, kuokkivat kiviä ja kastelivat maata. Aika näyttää millaiset istutukset siihen entisen tilalle tulee.

21.1.11

Auton huoltopäivä. Auton mittariin on kertynyt liki 90000km joten oli huollon aika. Paikallisen parkkeeraamisen johdosta etummainen rekisterikilpi oli saanut useita töytäisyjä, joten
se oli liki tippumaisillaan. Jopa katsastusmies siitä viime kerralla huomautti.
Huoltoon viedessä pyysin jos sen vois kiinnittää paremmin. Huoltotarkastaja kysyi että
laitammeko kokonaan uuden kilven entisen paikalle. Voimme kiinnittää vanhan paremmin,
mutta uusi maksaa n. 10 euroa. Kun uusi oli niin edullinen, niin päätimme että laitetaan kokonaan uusi kilpi. Lopullisessa laskussa uusi kilpi maksoi hieman alle 9 euroa. Uuden kilven ostaminen täällä vaatii entisen kilven ja rekisteriotteen. Pyysin myös vaihtamaan kaikki
suodattimet. En tiedä olisiko ne kuulunut 90000km huoltoon. Teneriffalla em. huolto maksoi kaikkineen lisäjuttuineen 199 euroa.

24.1.11

Tästä päivästä lähtien on voimassa 3 päivän antibioottikuuri. Suomen reissun jälkeen yliotteen ottanut flunssa ei vaan ota helpottaakseen. Välillä tuntui että se oli jo ohi, mutta viime
viikolla se yltyi uudelleen. Maanantaina kävin lääkärissä, ja tuliaisena oli kassillinen lääkkeitä. Reseptin mukaan antibioottikuuri on 3 päivää, ja muut kaksi lääkettä 5 päivää. Kaiken
pitäisi olla ohi perjantaina.

25.1.11

Viime yölle luvattu myrsky saapui Puertoon vasta tänään iltapäivällä. Vettä satoi runsaasti
ja puuskainen tuuli pyöritteli roskia ja pienimpiä esineitä ympäri kaupunkia.
Uutisten mukaan sateet on tullut Teidellä lumena, ja sitä näytti olevan aikalailla runsaasti.
Ilta-uutiset näytti kun paikalliset oli jo päivällä rientäneet runsain joukoin ylös nauttimaan
lumesta. Mäenlasku ja lumisota olivat kiinnostavimmat lumileikit.
Me jäämme nyt odottelemaan, että sieni rihmasto kastuu kunnolla ja alkaa pukkaamaan
kanttarellit pintaan.

30.1.11

Flunssan hoito jatkuu edelleen. Nyt sitä jatketaan normaalilla apteekin flunssalääkkeellä
(Flumil Forte 600).
Sateiden myötä on lumi Teidellä lisääntynyt. Myös tuhoja on tullut. Teitä on sortunut, ja
asuntojen kellareita on joutunut veden valtaan. Anagan niemessä tien sortuma on aiheuttanut sen turistit ovat tarvinneet ulkopuolista apua, päästäkseen pois Chamorcasta.

Paikalliset ovat ryntäilleet ihan ruuhkaksi saakka Teidelle nauttimaan lumesta. Sateiden
johdosta täällä ollaan samassa tilanteessa, kun suomessa syksyllä lumisateiden alkaessa. Ensin on kaikki hyvin ja jokainen on mielissään, kun sataa. Kun sateet on jatkuneet viikon alkaa siitä tulla riesa. Vahingot alkaa olla sitä luokkaa, että kaikki odottaa ja toivoo sateiden
loppuvan pikaisesti. Tämän päivän pahimmat sateet ohitti Teneriffan eteläpuolelta, mutta
iski Naapurisaarelle rankalla sateella, tehden uutisten mukaan aikalailla suuria tuhoja.
31.1.11

Sateet on hieman hellittänyt. Tänään iltapäivällä aurinko näyttäytyi ensimmäisen kerran
viikkoon.
Uutiset näytti kuvaa Chamorcan kylästä. Siellä traktori oli korjaamassa sateen tuomaa
liejua, erikokoisia kiviä ja kaikenlaista roskaa jota vesi oli vuorenrinteiltä kylään kuljettanut.
Myös tiepohjat oli kärsinyt aikalailla pahasti. Vesi oli vienyt mennessään suuria osia tiepenkasta, joten liikenne Chamorcaan saattaa olla jollain tavalla rajoitettua seuraavina päivinä.
Minun ohjelmassa on viikolla 6 kaksi retkeä Chamorcan maisemiin. Nämä retket saattaa
olla "varassa". Kaikki riippuu siitä, että miten sää tästä eteenpäin jatkuu, ja miten pahasti
sade on polkuja syövyttänyt. Viime vuonna keväällä tilanne oli lähes saman kaltainen, ja silloin Las Palmas de Anagan (Chamorca 2) reitti oli vyörymien takia suljettu, mutta Chamorca 1 reitti oli käveltävässä kunnossa. Sekin kyllä oli hieman kärsinyt sateista.
Chamorca 2 reitti on rakennettu sellaisiin rinteisiin, että jos sataa, niin polut myös kärsivät
muutamissa paikoissa sen verran, että vauriopaikkojen ylittäminen hankaloituu, ja polku
katsotaan ei turvalliseksi, ja se suljetaan.

Helmikuu 2011
1.2.11

Flunssa on jälleen helpottanut sen verran että nyt taas tuntee itsensä lähes terveeksi. Tänään
kävin jo punttisalilla hieman kuntoilemassa, ja samalla tutustuin ensimmäistä kertaa salin
saunaan. Kiuas oli mielenkiintoinen ja lauteet vaikutti "lakatuilta", tai jotenkin ne kuitenkin
oli käsitelty. Ei se saunomista haitannut, silla saunassa pitää käyttää istuinalustana pyyhettä.
Kotimatkalla sain viestin että "Manulla" oli noudettavissa jokin paketti. Palasin sen kautta,
ja kävin noutamassa sen.
Suomalainen kahvi on kuulunut meidän aamukahviohjelmaan lähes koko ajan kun me täällä
olemme asuneet. Olemme sitä itse suomenreissuilta tuoneet, tilanneet tutuilta tänne tulevilta
lomailijoilta, ja sivustomme lukijat ovat sitä tuliaisina silloin tällöin tuoneet.
Tänään lähetän Ritvalle Kangasalalle kovasti kiitoksia kahvipaketista, ja paketissa mukana
olleesta kortista.

2.2.11

Teneriffalla tänään pyhäpäivä. Candelariassa on N.S. DE CANDELARIA (Festividad Litúrgica).
Kävin tänään hakemassa Loro Parquen vuosikortin. Maanantaina kävin sitä jo kyselemässä,
mutta olivat sen tehneet virheellisesti, joten se piti uusia. Viimeiseksi Voimassaolopäiväksi
oli merkitty 18.01.2011 Korttia tilatessa tulee täyttää kaavake. Siihen merkitään nimi, osoite, ja passin tai Residenttikortin numero. Toimitus kestää viikon ja kortti maksaa 60 € Hinta
on kaikille sama, joten residente kortista ei ole tässä tilanteessa hyötyä. Kun oli kortti taskussa, niin kävin hieman katselemassa miltä kauan rakennettu uusi lintuhäkki näyttää sisältäpäin. Tulihan siinä samalla katseltua hieman muitakin paikkoja. Aikaahan siellä saa kulumaan, mutta kun kortti on vuoden voimassa, niin ei tarvitse ahnehtia katselemisen kanssa.

5.2.11

Liki kaksi kuukautta kestänyt flunssakausi on ohi ja päätimme hieman juhlistaa sitä, menemällä ulos syömään. Olimme tutkailleet ruokalistoja kaupungilla hieman etukäteen, ja nii-

den tutkimusten perusteella valitsimme paikaksi ruokakadun alkupäässä olevan ravintola El
Torreillon. Suurin odotuksin menimme ravintolaan. Saimme istumapaikat sisältä, koska ulkona ei ollut tilaa.
Ensimmäisenä silmiin pisti se että pöydät oli hienosti katettu valmiiksi, ja jokaisessa pöydässä oli avaamaton viinipullo valmiina. Kun pääsimme pöytään niin huomasimme että
pöydät oli katettu paperiliinoilla.
Olimme etukäteen päättäneet että menemme siihen paikkaan syömään, niin teimme tilauksemme, ja jäimme innoissamme odottamaan niitä.
Kun ne sitten aikanaan tuli, niin katselimme annoksiamme ja toisiamme vuorotellen. Mietimme että tuleekohan tähän vielä muuta, ei tullut. Annokset oli niin pieniä, että niiden kuvailemiseen ei tarvitse paljoa sanoja haaskata. Pieniä värittömiä lasten annoksen. Minun lautasella oli pieni kanan rintaleike, ja sen päällä oli pari lusikallista roqueford kastiketta. Lisäksi lautasella oli kolme pientä ryppyperunaa. Muiden annokset ei olleet sen kummempia.
Poistuessamme ravintolasta, kukaan meistä ei tuntenut itseään millään tavalla kylläiseksi,
joten suuntasimme suoraan C/ Perdomolla sijaitsevaan Mi Pequeño México Tex - Mex baariin tilaamaan "jälkiruokaa". Johan alkoi löytymään näköä, väriä ja kokoa annokseen. Seuraava ulkoruokapaikkamme tulee ehkä olemaan juuri tuo TEX - MEX paikka. Jälleen on
yksi nimi pyyhitty suosikkiravintoloiden listalta.
9.2.11

Klo. 8:00 lämpötila 15 astetta.
Eilinen sähköposti:
Subject: Senderos de Anaga ??
To: "Mikko Mannonen" <mikko@telefonica.net>
Buenos días, Los caminos por Chamorra – Roque Bermejo – Faro de Anaga están intransitables, es decir, NO se puede caminar por ellos en estos momentos.
Por otras zonas de Anaga SÍ están las rutas o senderos abiertos.
Edellä olevan viestin johdosta olemme peruneet torstain Chamorcan retken ja vaihtaneet sen
Teno Alton retkeen.
Tälle päivälle on luvattu sadetta, ja se jatkuisi ennusteen mukaan huomiselle päivälle, joten
Teno Alton retki on siirretty edelleen perjantaille.

14.2.11

Hyvää Ystävänpäivää!
Ystävänpäivän vietto on Puerto de la Cruzissa alkoi jo perjantaina. Ohjelmassa on ollut
karaokea, tanssitunteja, ja aarteenetsintää. Tapahtumapaikkoina Charco ja Europa Plaza.
Lauantaina ei virallista ohjelmaa, mutta sunnuntaina ja maanantaina oli tarjolla jälleen
elävää musiikkia, karaokea, tanssitunteja, ja ohjattuja kävelykierroksia kaupungilla.
Valentinin päivä on täällä saanut minusta aivan uskomattomat mittasuhteet. Joka paikka
on täynnä kaikenlaista "krääsää" joka liittyy jotenkin em. päivään. Karnevaalit myös lähestyy. Santa Cruzissa on oheistapahtumat jo alkaneet. Lasten Murgas-esitykset on jatkuneet jo
kolmatta päivää.

16.2.11

Pilvistä, ja hieman sadetta. Lämpötila alle 20 astetta.
Saarille on annettu oranssi varoitus korkeiden aaltojen johdosta. Kaikkia saaria varoitettiin
jopa 5 metrin korkuisista aalloista.

17.2.11

Entinen Titos baari ei ole avautunut vieläkään. Kun kysyin 12.2. ohi mennessäni remonttireiskalta, että milloin avataan, niin hän mietti hetken ja sanoi quince. Minä minä ymmärsin
sen että 15 päivä, ja sen mukaan kuvan alle tekstin kirjoitin. Tänään baari on edelleen kiinni,

ja remontti on yhä kesken. Normaalisti ne baarit jotka on kesäksi avattu, ei ole syksyä nähneet.
18.2.11

Karnevaaliohjelma on ilmestynyt Punto Info sivuille. karnevaaliohjelma 2011

20.2.11

Aamulämpötila jo 18 astetta, joten parempaan suuntaan ollaan menossa.
Belairin kukot on alkaneet tappelee keskenään. Alkaa kukoilta reviirit pienenemään, koska
elukoiden määrä vaan lisääntyy. (kuva)
Karnevaalien "ensimmäinen" päivä. Ohjelman mukaan olisi karnevaalikuningatarehdokkaiden (aikuiset ja lapset) esittely klo. 12:00 Paikka: Plaza de los Reyes Católicos.

23.2.11

Tänään olen siirtynyt lääkäriasema Teneguian kannatusjoukkoihin.
He ovat lupautuneet toimittamaan minulle listan päivystävistä apteekeista, joten vastaisuudessakin se lista tule olemaan sivuillani saatavilla.

24.2.11

Kaktuspuiston uudelleen rakentaminen työn alla. 18.1. se alkoi, kun työntekijät piirsivät
kalkkijauholla ympyrän tuhoutuneen puiston paikalle. Tänään siellä on jo istutettuna muutamia pieniä puita.

25.2.11

Saarikierrosajelu Teidellä, ja lopuksi käytiin "miekkapaikassa" syömässä.

26.2.11

Kirpputoripäivä. Alamme pikkuhiljaa valmistautumaan lastenlasten tuloon.

27.2.11

Karnevaalien lapsikuningatarten valinta on ratkennut. En ollut paikalla, mutta ilotulitus oli
sen verran kuuluva, että siitä pystyi päättelemään valinnan päättyneen.

Maaliskuu 2011
1.3.11

Hieman pilvinen aamu, ja lämpötila +18ºC
Moottoriteiden nopeusrajoituksen muuttuu saarilla maanantaina 7.3.11 Uusi nopeusrajoitus
tulee olemaan 110km/h. Rajoituksen tarkoitus on saada aikaan polttoainesäästöjä. Täälläkin
bensiinilitra maksamaan jo toista euroa.
Buenos Día Canaria näytti kun uusia merkkejä ollaan tekemässä. Kirjapainossa tehdään
liikennemerkin kokoisia tarroja joita liimataan entisen nopeuslukeman päälle, joten entisiä
merkkejä ei heitetä roskiin.
Eilen saimme jälleen varastoihimme hieman täydennystä. Suomalaista kahvia ja grillimakkaraa.

3.3.11

Anagassa retkeilemässä. Reitillä pituutta 11,2 km, ja retkiaika 9:03
Talven sateet on syövyttänyt polkua paikka paikoin melkoisen voimakkaalla tavalla. Vauriopaikkoja oli toista kymmentä, mutta niissä oli suoritettu jonkinlainen pikakorjaus, joten
nyt ne oli kaikki ylitettävässä kunnossa.
Elokuussa Roque Adernon lähettyvillä laitettu kätkö sai uuden loppusijoituspaikan. Se piti
ottaa pois kiviaidasta, ja laittaa maahan sekä peitellä kivillä. Portugalilainen revieveri ei hyväksynyt kätkö kiviaitaan, ja kehotti siirtämään sen muualle. Sen siirtäminen on odotuttanut
puoli vuotta. Nyt kätköllä on uusi paikka, joten yritän uudelleen saada sitä Geogaching sivuille.

Tämä oli meidän ensimmäinen käynti Chamorcassa tuohoisien sateiden jälkeen. Kun TV
näytty aikoinaan sadetuhoja, niin emme oikein ymmärtäneet että mistä sinne on liejua ja kiveä voinut valua niinkin paljon mitä kuvaruudussa näkyi. Nyt olen senkin paikan omin silmin nähneet. Vesisäiliö, johon ennen keräsivät sadevettä, on nyt täynnä kiveä ja soraa.
5.3.11

Karnevaalien avauspäivä. Olimme keränneet pienen porukan ja pukeutuneet karnevaalin
mukaisesti. Kokoonnuimme Manulla. Kaupungin karnevaalimelu ei kuulu sinne saakka joten aloitella juhlintaa rauhallisessa paikassa. illan päälle siirryimme pikkuhiljaa kohta kalasatamaa.
Siellä kuitenkin melu oli yöllä sen verran kovaa että me emme siitä pitäneet. Nuoriso jäi
jatkamaan juhlintaa meidän poistuessa. Belair on sopivan matkan päässä Charcon puistosta,
joten juhlinnan äänet ei sinne saakka kantaudu.

7.3.11

Pienikokoinen, muovinen recidencia korttimme vanheni 14.2.2011 Tänään liityimme recidencia papereiden (A4 koko) omistajien joukkoon.
Olimme jonottamassa poliisiaseman ovella jo 8:25 Noin tunnin jonotuksen jälkeen 4 ensimmäistä jonosta päästettiin palveluhuoneeseen odottamaan vuoroaan. Me olimme tietokoneella täyttäneet ja tulostaneet vaadittavan kaavakkeen valmiiksi, jotta asiamme tiskillä sujuisi joustavasti.
Palveluhuoneen seinällä oli lappu jossa kehotettiin sulkemaan puhelimet ja olemaan muutenkin hiljaa. Paula huomasi lapun ja muisti että hänen puhelin ei ole äänettömänä, ja mainitsi siitä minulle, jolloin virkailija osoitti heti sormella seinällä olevaa silencio lappua,
vaikka naapurihuoneesta kantautui kokoajan karnevaalien avajaispäivää muistuttavaa meteliä. Ehkä kiellot on tarkoitettu vain extranjeroille, ja sellaista ei ehkä ollut viereisen huoneen
seinällä.
Asiamme hoitui jonotuksen jälkeen aika joutuisasti. Virkailija täytti ja tulosti paperin valmiiksi, ja antoi meille maksukaavakkeen. Sen kanssa piti mennä pankkiin ja maksaa 10€
maksu. Kun maksu oli suoritettu ja pankista saatu tarvittavat merkinnät ja leimat maksukaavakkeeseen, niin kaavakkeen kanssa samaan toimistoon, jota vastaan meille luovutettiin aikaisemmin valmiiksi täytetyt recidencia paperit.

10.3.11

Eilen haudattiin sardiini. Kun lähtee myöhään liikkeelle, niin hyvät kuvauspaikat on jo jaettu. Emme edes yrittäneet rantaa pääsyä, vaan etsimme kauempaa paikan josta näkisi jotain.
Aluksi olimme Plaza Constituzionilla kuvaamassa sardiinia ja itkeviä saattajia. Mustat vaatteet ja huono katuvalaistus. Se oli jo etukäteen tiedossa että IXUS 100 kameralla otettu video jää mustaksi. Varsinasta sardiinin polttoa, joka tapahtui kalasataman rantahiekalla emme nähneet, koska olimme Casa de la Aduanan takana olevalla ylätasanteella. Ilotulitus tapahtui vastaavasti meidän silmiemme edessä, joten se näimme lähes paalupaikalta. Tänään
teimme viimeisimpiä hankintoja. Kun asunnossa on portaita, niin portteja on asenneltu.
Asuntomme on kahdessa kerroksessa, joten on kahdet portaat ja kolme porttia. Muistuttaa
hieman esterataa. Lapsenlapsemme saapuu sunnuntaina kahdeksi viikoksi, joten seuraava
viikko on varattu vain Sallalle ja Jennille.

12.3.11

Hanna ja Kimmo saapui Teneriffalle

13.3.11

Olin illalla 22 paikkeilla hakemassa Sallan ja Jennin vanhempineen et. lentokentältä. Salla
(2v 2kk) lomailee jo Puertossa kolmatta kertaa. Jennille (10kk) tämä on vasta ensimmäinen
lomareissu.

Tulomatkalla saimme ajaa oikein kunnon sateessa. Sade tiesi lumirajan tippumista jopa alle
1000 metriin. Aamulla bussit ei päässyt edes Calderaan.
15.3.11

Tänään alkoi meille Sallan ja Jennin "hoitoviikko". Hanna ja Kimmo sekä Hanna ja Antti
lähti lomailemaan Gran Canarialle, ja me jäimme hoitamaan lastenlapsia.
Sään paranemista odotellaan, sillä Loro Parque puiston vuosikortti odottaa laatikossa.

16.3.11

Uutiset on hehkuttanut ennätyslumilla jo kolme päivää. TV-ohjelmia on luultavasti peruttu,
että on päästy näyttämään lunta ja aikuisia ihmisiä laskemassa liukumäkeä. Canariosot ei
uutisten mukaan haluaisi luopua lumistaan, vaikka siitä on niille vain harmia. Lähes joka sateella jonkun talon maapohjat katoaa, ja talo luhistuu, tai valuu johonkin rotkoon.
Lumi on nyt niin alhaalla, että Urkupillireitin kiertäminen tänään olisi voinut tietää lumessa
vaeltamista.
Tänään ensimmäinen Loro Parque retki Sallan kanssa.

17.3.11

Toinen päivä Loro Parque:ssa. Tänään ohjelmassa Delfiini- ja papukaija show. Papukaijoja
Salla oli odottanut monta kuukautta.
Menimme puistoon aamulla 10 paikkeilla. Puistoon on merkitty karttoihin kiertosuunta. 100
metriä kiertosuuntaan puiston portilta on järjestetty valokuvauspaikka, jossa jokainen puistoon menijä kuvataan. Kun ensin jonottaa kahdesta portista sisälle, niin sitten joutuu toisen
kerran jonottamaan yhdestä portista kuvauspisteeseen. Me emme halua itsestämme kuvaa,
joten emme jääneet jonottamaan, vaan käännyimme ympäri ja lähdimme kiertämään reittiä
vastakkaiseen suuntaan.

18.3.11

Orca Show oli päivän ohjelmassa. Esityspaikalle mennessä piti katsella kaikkia papukaijoja,
ja muutkin eläimet jotka reitin varrelle sattuu.

19.3.11

Sallan neljäs, ja viimeinen Loro Parque päivä. Tänään oli ohjelmassa 12:30 alkanut merileijona show, joten läksimme puistoon vasta 10:30 tai ehkä hieman ennen sitä. Esitys oli viimeistä paikkaa myöten täysi ja osa joutui istumaan portailla.
Paluumatkan teimme totutusti junalla. Kyyti oli neljänä päivänä sama, mutta vaihtelimme
aina paikkaa. Tänään istuimme viimeisen vaunun viimeisessä penkissä, joten Salla sai katsella perässä tulevaa liikennettä.

20.3.11

Hanna ja Antti palasivat Granilta. Olimme Sallan kanssa heitä hakemassa TFN kentältä.
Hanna ja Kimmo jäivät Granille vielä pariksi päiväksi.

21.3.11

Chamorca 2
Sateiden jälkeen ensimmäinen retki tähän osaan saarta. Samalla tarkastin syksyllä laittamaani, ja 3.3.11 korjaamani kätkön (Roque Aderno) kätkön. Syksyllä sitä ei silloin hyväksytty, koska se oli vapaasti kasatussa kiviaidassa. Nyt se on maassa em. kiviaidan vieressä.
Ensimmäinen loggaus kätkölle tehty jo 16.3.2011

22.3.11

Teno Alto
Hanna ja Kimmo palasivat tänään suomeen.

24.3.11

Urkupillireitti
Kätkön tarkastus retki. Nyt tarkastin All Marinon kätkön. Reitillä oli vielä lumisateiden jäljiltä varjopaikoissa lunta.

25.3.11

Talavera
Tämä oli myös samalla kätkön tarkastus retki. Reitillä on kaksi omaa kätköä.

27.3.11

Kello soi 2:00 on aika lähteä kohti TFS lentokenttää. On Hannan, Antin ja lasten kotiin paluun aika. Koneen lähtöaika on 6:30, ja matkaan menee hieman yli tunti.
Vielä on otettava huomioon kellon siirto, joten on oltava liikkeellä tuntia normaalia aikaisemmin. Liikenne yöllä hiljaista, joten matkaan kuluu aikalailla tarkalleen tunti. Lippuselvitykseen he pääsivät omassa jonossaan ensimmäisinä, sillä jonoja ei ollut, koska matkatoimistojen bussit ei olleet vielä saapuneet.

Huhtikuu 2011
1.4.11

HYVÄÄ APRILLIPÄIVÄA :)

2.4.11

Bollullossa Kätkönetsimisreissulla. Edellisestä Bollullon reissusta on vierähtänyt sen verran,
että olivat ehtineet päällystää tien, ja muutamiin paikkoihin olivat laittaneet puukaiteet.
Perillä odotti kaksi uutta kätköä. El Bollulo ja Playa Bollullo. Löysimme molemmat kätköt,
mutta vain toisen kuittasimme. Kuittaamatta jäänyt kätkö oli laitettu liian näkösälle paikalle,
joten me emme voineet sitä kaivaa esille, niin että ulkopuoliset eivät olisi sitä huomanneet.

3.4.11

Ensimmäinen Chamorca 1 retki sitten viime sateiden. Polku muuten kunnossa, mutta barrancon puron ylitykseen tehdyt kaksi siltaa ovat kadonneet. Ajankohtaisissa mukana 2009
otettu kuva. Sillanrakentaja siestalla. Samainen silta jossa minä aikanaan vilvoittelin nyrjähtänyttä nilkkaani.
Kovasti harmittaa rakentajien puolesta, hukkaan mennyt työ. Hienot sillat tekivät, joita pitkin barrancon pohjalla puolelta toiselle siirtyminen oli helppoa. Nyt kaikki on mennyt veden
mukana. Pitänee vain toivoa, että joskus saadaan tilalle uudet sillat.
Siltoja ei tarvi, jos barrancossa ei ole vettä.
Kynttiläneidonkielet ja mehikasvit ovat kovalla vauhdilla kasvattamassa kukintojaan. Muutamien päivien kuluttua on mahdollista ihailla neidonkielien valkoisista ja mehikasvien keltaisista kukista.

6.4.11

Maanantaina maastossa, ja eilen Teidellä.
Guajaran pohjoisrinne näytti eilen sulalta, joten to. 7.4 suunniteltu Paisaje Lunarin retki toteutetaan suunnitelman mukaan.
Lähdemme Puertosta 6:00, ja aloitamme päivän katselemalla Parador hotellin pihalla kun
aamun ensimmäisen auringonsäteet osuu Teiden huippuun 7:41.
Sitten eturinnettä ylös Guajaralle. Sieltä laskeutuminen Paisaje Lunarin valkoisiin maisemiin. Paluu Parador hotellille tapahtuu kiertämällä Guajara länsikautta. Pituutta reitille kertyy n. 15 km ja aikaa kulunee kätköjä etsien sen verran että kokopäivä retki on kyseessä.

7.4.11

Suunnitelma ja ajoitus retkelle oli hyvä. Olin saanut auringonnousutiedot All Marinolta
suomen Turusta. Pieni pilviharso aiheutti sen, että odotetun kaltaista auringonpaistetta Teiden huippuun ei nähty.
Guajara - Paisaje Lunar reitille lähdimme heti auringonnousukuvien ottamisen jälkeen, 7:45
Kiipeämiseen Guajaran huipulle kului tänään aikaa n. 3 tuntia, sillä istuimme ylhäällä evästauolla 10:42
Laskeutumismatkan alussa kävimme kuittaamassa yhden kätkön. 13:30 saavuimme Paisaje
Lunariin, joten olimme käyttäneet laskeutumiseen aikaa myös n. 3 tuntia. Kätkön kuittaaminen ja Lunarissa vei aikaa lähes tunnin, sillä vaatii hieman kiipeilemistä, ennen kun kätkön
pääsee kuittaamaan.
Paluumatkalle pääsimme lähtemään klo. 15 jälkeen, ja parkkipaikalle saavuimme 18:09
Tämänpäiväinen kokonaismatka ei tallentunut minun GPS laitteeseen. Olin kiinnittänyt navigaattorin repun olkaremmiin, jossa se oli ulkoilman lämmössä. Kova tuuli ja alhainen
lämpötila aiheutti sen, että akut tyhjeni ennen aikojaan.
Paavon GPS laite oli koko matkan taskussa, ja se ilmoitti kokonaismatkaksi hieman yli 16
km.

8.4.11

Illalla kävimme ilmoittautumassa Gallineron (la. 16.4.11) kevät bileisiin. Manu lupasi, että
ruokaa on riittävästi ja kaikki ruokajuomat (olut, viini, vesi) sisältyy hintaan. Hinta on
18€/hlö. Jos Manun bileet kiinnostaa, niin paikka pitää varata. Lista näytti olevan hyvällä
vauhdilla täyttymässä.

16.4.11

Manulla ruokailemassa. Ilmoittautumisen ("sitovan") oli tehnyt 50 joista kuitenkin mitään
ilmoittamatta jäi pois 7 henkilöä. Se tarkoitti sitä että sama määrä muita halukkaita ei päässyt mukaan.
Ruokana oli alkuun patonkia aliolin kanssa. Sitten tarjoiltiin salaattia. Lämmin ruoka oli
paellaa, kanaa ja possua. jälkiruokana räiskäleitä ja hilloa.

17.4.11

Tälle päivälle ennustettu saderintama saapui iltapäivällä. Puertossa ei satanut kovinkaan
runsaasti, mutta pitkin iltaa sateli harvakseen ja hiljalleen useaan otteeseen.

18.4.11

Aamukävelyllä huomasimme että Teide oli saanut uuden puhtaanvalkoisen lumipeitteen.
Lunta ei ollut paljoa, mutta tasaisesti koko huippu oli valkoinen. Uutiset näytti pitkin päivää, miten sade oli tehnyt tuhojaan etelän puolella. Los Cristianosin markkinapaikka oli jäänyt veden alle, ja myyntitiskit tavaroineen kärsivät suurista vesivahingoista. Myyjät kertoivat että kun sade alkoi, niin 10 minuutissa tori oli veden alla. Kaikki oli tapahtunut niin nopeasti, että tavaroita ei ehditty saada turvaan. Tänään niitä sitten poimittiin veden alta.
Myyntialueen alatasanteella siivoojat kulkivat vyötäröä myöten vedessä.

20.4.11

Viikon jatkuvaan pääsiäisen viettoon kuuluu useita kulkueita. Tänään olin kirkon luona
odottelemassa illan kulkueen alkua. Tihkusade aiheutti kuitenkin sen että kulkue siirrettiin
seuraavaan päivään, koska ennusteen mukaan huomenna ei sada.

21.4.11

Ennuste osui oikeaan ja illalla kulkue lähti kirkosta lähes aikataulun mukaisesti 20:15 Kulkueen kuvaaminen illalla ilman jalustaa on hieman onnen kauppaa. Minä pyrin kuvaamaan
ilman salamaa aina kun se vain on mahdollista. Tungoksessa ja ruuhkassa jalustan käyttö ei

monestikaan ole mahdollista, joten pitää kuvata paljon, ja valita niistä parhaat tallennusta
varten.
Sunnuntain (Eucaristía y Procesión de Resucitado) on ohjelman mukaan klo. 11:00.
23.4.11

Kirpputoripäivä. Lauantaisin käymme kauppahallilla hakemassa tuoreita vihanneksia ja marinoitua kanaa. Tänään sateen ja Pääsiäisen johdosta kirpputorimyyjiä oli erittäin vähän.
Myös vakituisista kauppahallimyyjistä osa oli jäänyt Pääsiäisen viettoon. Vihanneksia saatiin, mutta meidän suosima toisen kerroksen "kanamyymälä" oli kiinni.
Manu pelasti meidät. Kävimme ostamassa Gallinerosta valmiin valkosipulikanan kotipakettiin, ja taas meillä oli kanasalaattitarpeet.

Toukokuu 2011
1.5.11

HYVÄÄ VAPPUA. Me saatiin uutta lunta vuoristoon. Eiliset sateen on tullut ylhäällä lumena.
Tänään Día de Madre, täällä espanjassa.

3.5.11

Día de la Cruz. Puerto de la Cruzissa päivä alkoi melkoisella ilotulituksella (paukkeella).
Ampuivat paukkuraketteja. Vinha lento tyaivaalle ja kova pamahdus ja savupilven tupsahdus. Näitä raketteja lensi aikaisin aamulla useita. Pauke jatkui pitkin päivää.
Ristin kulkue päivällä 12 aikaan. Pienimuotoinen kulkue kiersi tutun (n. tunnin) kierroksen
kaupungilla, ja palasi kirkkoon.
19:45 Jalkapallo-ottelu. Madrid vs. Barcelona. Kahden pelin yhteistuloksella Barcelona pääsi finaaliin.
Illalla Los Realejosin perinteinen ristinpäivän ilotulitus. Nettisivuston mukaan ilmaan ammuttiin 6000 kg ruutia, joten aivan pienestä rahasta ei tässä valtavassa ilotulituksessa ole
kyse.

4.5.11

Aamulla uutiset näytti kuvaa, että miten Barcelonassa kannattajat juhlivat eilistä finaaliin
pääsyä. Juhlijoilla oli hieman "mopo karannut käsistä" sillä kaupungin omaisuutta oli tuhottu runsaasti. Vahinkojen määrää en kerrottu, mutta suihkulähteitä, ja katuvalolamppuja oli
hajallaan.
Tänään pelataan ottelu jossa ratkeaa Barcelonan vastustaja 28.5. pelattavaan finaaliin.

6.5.11

Tänään kävin Bollullossa kuittaamassa kätkön jonka aikaisemmin jätimme tekemättä. Silloin meidän kätköilypäivämme sattui viikonlopulla ja rannalla oli liian paljon uteliasta porukkaa. Tänään päätimme kuitata sen joka tapauksessa vaikka joku tulisi viereen katselemaan että mitä me sieltä kivienkoloista löysimme. Bollulloon mennessä Paulan tarkka katse
huomasi liskon joka poikkesi aikaisemmin näkemistämme. Sen kaulan ala osa oli erikoisen
sininen, ja ohimolla erikoisen näköinen piste. Kamera oli valmiina ja nopeasti pari kuvaa,
ennen kun se lisko livahtaa kivenkoloon.
Kotona tutkimme kuvaa tietsikan näytössä ja meistä näyttää että liskolla olisi silmän takan
toinen "silmä" mutta se vaikuttaa jotenkin elottomammalta, kun etummainen. Molemmilla
puolen päätä oli samanlainen. Tänä iltana 6.5. on kalasatamassa viinijuhla klo. 18:00. Viime
vuonna alueelle mennessä ostettiin nippu kuponkeja ja viinilasi. Kupongeilla sai maistiaisannoksen itse valitsemastaan viinistä. Luultavasti toiminta on tämän illan juhlassa vastaava.

8.5.11

Äitien päivä, suomessa. Me kävimme San Pedrossa. Tälle reitille on ilmestynyt uusi kätkö,
ja sen etsiminen kuului samalla ohjelmaan. Läksimme Belairista 10 aikaan, ja palasimme n.
15 paikkeilla.
Punta Bravassa oli jonkinlainen kirpputori/markkinatapahtuma, joka jatkui vielä kun olimme paluumatkalla.
Kätkölle, joka oli laitettu tunneliin oli annettu vihjeeksi vain; (about 15m above sea level,
you find a tunnel, next the steps) eikä muuta.
Olin tutkinut ennakkoon kätkön tiedot, niin tiesin ottaa mukaan taskulampun. Tunnelin pituudesta ei mainittu mitään, mutta kun oli tunnelin alussa, niin GPS näytti vielä matkaksi
kätkölle n. 30 metriä. Etenin tunnelissa varovasti ja pää matalalla. n. 10 metrin jälkeen tunnelissa oli mutka ja kaartui oikealle. Tunneli oli pituudeltaan ehkä sen 30 metriä, ja kätkö oli
sijoitettu tunnelin perälle, toisen pään tunneliaukon lähelle kuivuneeseen vesikanavaan.
Polku San Pedroon on vaurioitunut parissa paikassa. Maa on halkeillut ja polun viereinen
kiviaita on hieman kallistunut mereen päin. Kiviaidan päälle oli laitettu muovinen nauha
merkiksi vaurioista. Nauhan tarkoitus on varoittaa ihmisiä kiviaidasta. Useasti kiviaidalla istuskelee paljon ihmisiä katselemassa maisemia.

10.5.11

Batanissa. Cruz del Carmenista kiersimme saman reitin jonka teimme 2009 syksyllä. Sää
suosi meitä hyvin sillä saimme patikoida pilvisessä, hieman viileähkössä säässä. Kun kuljimme metsäosuuksia, niin pitkähihainen oli tarpeen, mutta avoimilla paikoilla se oli aivan
liikaa. Hieman viileähkö kevät tekee sen että kukkaloisto maastossa vaan jatkluu.

12.5.11

Granadilla de Abonassa kätköjä etsimässä.
Granadillassa saimme nautti aurinkoisesta päivästä paluuhetkeen saakka. Pohjoisen lentokentälle jälkeen aurinko tuli näkyviin ja paistoi oikein lämpimästi koko sen ajan minkä
olimme saarten et. puolella. Saimme kulkea metsässä ja poluilla hihattomassa paidassa ja
lyhyissä shortseissa. Se taas teki sen että suurten kanariankistus alueiden läpi kulkiessamme
sai olla rauhallisena, ja varoa äkkinäisiä liikkeitä, sillä ampiaisten ja mehiläisten määrä oli
erittäin suuri.
Meillä oli kahdeksan kätkön tiedot matkassa. Kuusi niistä löysimme. Kahdesta jäljellejääneestä kätköstä toista emme löytäneet, ja toisen englanninkielinen selvitys ei minulle sanakirjan kanssa oikein auennut, joten emme päässeet sitä kunnolla edes etsimään. Jäipähän jotain seuraavaan kertaan jos sielläpäin liikkuu.

14.5.11

Mino's Chicken avasi tänään ovensa. Baari sulkeutui huhtikuun lopulla. Silloin se oli vielä
Jorma's Bar La Guagua. Nyt nimi on vaihtunut ja paikasta on tullut Hampurilaisbaari. En
ole baarissa käynyt sisällä, joten en tarkkaan osaa sanoa mitä siellä on tarjolla.
Illalla teimme kaikkemme Suomen euroviisukappaleen puolesta. Lähetimme viestin kolmesta kännykästä, mutta sekään ei auttanut.
Euroviisujen aikaan löysimme netistä Mertarannan tuuletuksesta tehdyn hittikappaleen
Taivas Varjele. Siinä sitä on tuuletuksen tuntua.

15.5.11

Aamu valkein pilvettömänä. Näyttäisi viimeinkin siltä, että meilläkin täällä Teneriffan pohjoisrannikolla alkaa kesä. Varjolämpötila omassa mittarissamme jo aamulla 22ºC Lähdimme
nauttimaan päivästä, ja suuntasimme Bollullon maisemiin. Kun palasimme klo. 12:15, niin
kaupungin "kinkkumittari" näytti 32ºC.

Illalla sitten jännitämme suomen puolesta jääkiekossa. En ole vielä tutkinut, että onko sitä
mahdollista katsella netin kautta. Suomen kanavat ei normaalisti näy suomen rajojen ulkopuolella.
16.5.11

Kun suomesta on kyse, niin kaiken maailman ramexit ja remexit oli vissiin esteenä ottelun
seurannassa. Onneksi kuitenkin lähettivät radion kautta selostusta. Kuvaa saimme näkyviin
useilta ulkomaisilta nettisivuilta. Ongelmana oli se että kuva oli n. 15-20 sek. radioselostusta
jäljessä, ja selostus oli välillä venäjänkielinen, vironkielinen, tai ruotsinkielinen. Viimeisen
erän lopulla katosi kaikki kuvat näkyvistä, ja me olimme vain radion varassa.
Illalla YLE suostui näyttämään kiekkojuhlaa maailmanlaajuisesti, mutta oli kuitenkin estänyt muutamien erillisten haastatteluiden näkymisen ja kuulumisen, vaikka ne oli tehty juhlan yhteydessä (Valvova rakennusmestari Harjakaisen haastattelu).
Kyllä suomen median lähetysrajoitukset pitää huolen siitä että ulkosuomalaiset erkanee hiljalleen suomesta ja sen tapahtumista. Tästä johtuen suomen asiat kiinnostaa päivä päivältä
vähemmän ja vähemmän.
Aamulla aloitimme "kesäremonttien" teon. Olemme tehneet remontit aina kesän kuumimmilla helteellä, sillä voimme tehdä ne sisällä ja ilmastointikoneen viilentäessä huoneen lämpötilaa.
Nyt on vuorossa ikkunoiden (parvekelasit) kunnostus. Ikkunoiden kumitiivisteet ovat irtoilleet ja tippuneet lasin ja sisäpuolisen peitelevyn väliin. Sisälevyt on irrotettava ja tiivisteen
kiinnitettävä uudelleen. Lisäksi laitamme sisälevyksi yhden vahvemman levyn, jolloin koko
ikkunarakenne vahvistuu, ja kestää paremmin seuraavat myrskyt.

19.5.11

Hyvin alkanut ikkunaremontti sai yllättäen viikon "siestan". Olisin tarvinnut enää laittaa
10mm lastulevy kaiken kunnostetun päälle ja maalta se. No kuinkas ollakaan 10mm lastulevy levy oli Leroy Merlinistä päässyt loppumaan. Lupasivat että sitä on viikonpäästä torstaina. Joten siihen saakka...

21.5.11

n. klo. Kahdeksan (8) aikaan lähdimme Laurin ja Liisan kanssa Vings hotellilta Belairin
kautta Cruz del Carmeniin. Tarkoituksena on kiertää Batanin reitti ja laitta sinne yksi uusi
kätkö. Mukaan pyysimme vielä Ilkan, jotta saadaan toinen GPS laite mukaan, jolloin kätkön
sijainti saadaan varmistettua kahdella navigaattorilla.
Sää ei perillä kuitenkaan suosinut meitä. Satoi hieman ja maasto oli jo valmiiksi märkä. Paluumatkalla koukkasimme Batanin kautta, joten sekin paikka tuli nyt nähdyksi, vaikkakin
autolla.
Jotta reissu ei ollut ihan pelkkää huviajelua, niin kiersimme Strungmannin lihakaupan kautta, ja ostimme hieman picanttia grillimakkaraa, ja vakosipulilenkkiä.

22.5.11

Tuhkaa... Jälleen on islannissa tulivuoren purkaus meneillään. Alkavalla viikolla on viimeisten lomalaisten aika lähteä suomeen. Saa nähdä miten käy. Ovat hieman piirrelleet karttoja
nettiin tuhkapilven tämänhetkisestä levinneisyydestä, ja antaneet myös ennustuksia pilven
laajenemisen suhteen.

24.5.11

Tjäreborgin viimeinen lomaryhmä lähti suomeen. Olimme 11 jälkeen saattelemassa ystäviämme bussiin.

Eilen parkissa ollut Googlen kuvausauto oli tänään liikenteessä. Aika näyttää että olenko
päässyt uuteen katukuvaan mukaan.
26.5.11

Puolipilvistä, ja +21ºC. Ikkunaremontti jatkuu tänään. Leroy Merlinissä luvattiin lastulevyt
tälle päivälle, joten on mentävä katsomaan pitääkö lupaukset paikkansa. Kun tarvitsen kaksi
lähes kahden metrin mittaista levyä, niin haluan ne valmiiksi oikeaan mittaa sahattuna. En
tiedä onko muilla rakennusliikkeillä sahauspalvelua, joten olen odottanut että saan ne Leroy
Merlinissä määrää mittaan sahattuna.
Lähes joka päivä saan postia, jossa joku kyselee Facebook kaverikseen. En ole kenenkään
pyyntöön vastannut, koska oman retkisivuston ylläpidossa on toistaiseksi aivan riittävästi
tekemistä.
klo. 12:30 Lastulevyä ei ollut. Olisihan se pitänyt tietää. Siirtelin kalusteet aamulla valmiiksi
keskelle lattiaa, jotta pääsee levyt laittamaan paikalleen. Ottivat puhelinnumeron ylös, ja aikovat soittaa kun ja jos sitä levyä josksus tulee.
Avenida Familia de Betancourt y Molina katua ollaan toden teolla laittamassa uuteen malliin. Kävimme kävelemässä rannassa ja näimme siellä remonttisuunnitelman työmaakopin
seinässä. Katu muuttuu puistokaduksi, mikäli kuvista oikein ymmärsin. Hieman tulevasta on
esimakua ajankohtaisissa kuvissa. Kuvat on kopiokuvasta otettuja, ja hieman huonolaatuisia, mutta kyllä niistä suunnitelma jotenkin selkenee.
Calle Zamoran remontti kesti vuoden. Tämä katuosuus on kaksi kertaa Zamoran mittainen
ja huomattavasti leveämpi, joten odotettavissa on pitkähkö remontti. Työ on esitteen mukaan jaettu 7 eri osa-alueeseen. En tiedä onko sillä mitään merkitystä työn edistymistä ajatellen.

27.5.11

Lastulevyä ei tänäänkään tullut, joten kävimme uudelleen rannassa katselemassa sitä katuremonttisuunnitelmaa. Remontoitava osuus on tarkennettuna Lakkautetun hotelli Club Martiánezin kohdalta Martiánezin rantaan. Pituutta osuudella on 450 metriä, ja kunnostettava ala
n. 10.000 m2.
Työn pitäisi kestää jokaisen osa-alueen kohdalla 1-2 kk, ja kokonaan pitäisi olla valmis 12
kuukaudessa.

30.5.11

Día de Canaria. Canarian päivän kulkue (romeria) lähti liikkeelle Martianézin rannasta hieman jälkeen puolen päivän. n. kolmen tunnin mittainen kulkue päättyi kalasatamaan, jossa
kulkueeseen osallistujat hajaantuivat kaupungin useisiin baareihin ja kahviloihin jatkamaa
Canarian päivän juhlintaa. Mekin osallistuimme kulkueeseen La Orotavan kansallispuvuissa.

1.6.11

Minulla on nettisivuston webhotellin palvelun muutos. Se saattaa aiheuttaa katkoksia sivuston näkymisessä. Palvelun vaihdos tarkoittaa sitä että minun on siirrettävä koko kotisivustoni uutteen paikkaan. Hyvänä asiana on se, että sivustoltani poistuu 3 Gt/kk liikennerajoitus,
joten videoiden laittaminen omille sivuille on taas mahdollista. Nyt olen joutunut lataamaan
videot Googlen verkkoalbumiin.
Hyvät puolet tarkoittaa myös sitä, että palvelun hinta nousee. Olen pitänyt sivuja, periaatteella, että ei maksullisia mainoksia, mutta sekin saattaa tulla vielä ajankohtaiseksi.

Kesäkuu 2011
1.6.11

Palvelimen muutosilmoitus saapui puolen päivän aikaan. Minun piti siirtää koko sivustoni
uudelle palvelimelle, ja tehdä uudet sähköpostilaatikot. Kun kaikki pyydetty oli tehty, niin

palvelimelle piti tehdä siirroista ilmoitus, jotta he voivat nimipalvelimet vaihtaa uuteen sivustoon.
Aloitin sivuston lataamisen iltapäivällä, ja viimeisin tiedosto oli siirretty illalla 22 jälkeen.
Illan aikana siirtyi kaikkiaan 4761 tiedostoa. Se on määrä joka on sivuilla oli. Kuuden vuoden aikana on sivuille jäänyt/unohtunut poistamatonta materiaalia, joten suursiivouksen aika
on kunhan sivut uudella palvelimella on saatu testatuksi.
2.6.11

Tänään kaikki on valmista uusilla sivuilla, ja olen ilmoittanut että siirron saa tehdä. Loppu
päivä meni odotellessa siirtoa, ja pientä sivuston siivousta ja aloittelin.
Ensimmäinen muutos oli valikossa. Siirsin vieraskirjan Omat sivut valikkoon, ja tein entisestä vieraskirjavalikosta Arkiston. Lopuksi vielä vaihdoin Omat sivut ja Arkiston paikkaa.

3.6.11

Lopullinen palvelimen vaihtoilmoitus tuli tänään 9:08 Vaihtaminen kävi niin sujuvasti, että
katkoksia ei sivuston näkyvyyteen tullut.
Nyt on sitten sivuston perusteellisen siivouksen aika. Luulisi että 4761 tiedostossa on jotain
turhaa. Uusi palvelu on INT2000 palvelun Ultimate, ja sinä tiedostomäärällä ei ole ylärajaa.
Tiedostokiintiön takia sivuston siivousta ei ole tarvista tehdä, mutta suuri määrä tiedostoja
aja kansioita palvelimella sekoittaa jo oman päivityksen tekemistä.
Tänään pitäisi avautua ent. Ratonera. Uudet omistajat on tehnyt siihen remontti tiiviisti pari
viikkoa, ja ilmoittivat avauspäiväksi tämän perjantain.

4.6.11

Eilen illalla kävimme kävelyllä kaupungilla, ja samalla tarkastimme "Ratoneran" tilanteen.
Kuten olivat luvanneet, niin baari oli auki.
Se oli varmaankin juuri avattu (n. klo.18:30), sillä parhaillaan kantoivat vielä paperitelineitä pöytiin. Paikka näytti hieman siltä että jotain pientä remppaa on vielä tekemättä. Asiakkaita ei vielä ollut, joten mekin ohitimme paikan ja päätimme käydä katsastamassa paikan
palvelut, kunhan kaikki on valmista.
Lauantai ja kirpputoripäivä. Lähes joka kerta on myynnissä jotain "uskomatonta" Nyt oli
vissiin joku Disco laittanut ovelle lapun cerrado, sillä soittokalusto oli raahattu torille myyntiin.
Nyt on se aika vuodesta, jolloin Tajinaste rojo (Kuningatarneidonkieli) kukkii, joten olemme huomenna menossa Cañadasiin kuvailemaan em. kukkia.
Samalla alueella, missä neidonkielet kasvaa, on muutama kätkö, joita emme ole vielä etsineet. Huomisella reissulla on tarkoitus kuvailun ohessa etsiä noita kolmea kätköä.

5.6.11

Lähdimme aamulla 9 paikkeilla ajelemaan Cañadasin alueelle. 11 jälkeen oli Portillon parkkipaikalla vain kaksi paikkaa tyhjänä, joista me nappasimme toisen.
Suunnitelmamme oli, että käymme kolmella kätköllä, ja kuvaamme ennestään tutulla paikalla Tajinaste rojo (kuningatarneidonkieli) kasveja.
Ensin suuntasimme tielle, joka alkaa Parador hotellin eteläpuolelta, ja jatkuu aina Portilloon
saakka. Muutaman kilometrin kuljettuamme poikkesimme Tieltä, ja suuntasimme matkamme kohti entistä "parantolaa", jossa kuittasimme ensimmäisen kätkön.
Palasimme tiellä ja jatkoimme matkaa reilun 1,5 kilometriä, jossa kuittasimme toisen kätkön. Toisen kätkön viereisellä rinteellä kasvoi satamäärin kuningatarneidonkieliä, joiden
kuvaamiseen käytimme puolisen tuntia.

Jatkoimme metkaa vielä 1,7 kilometriä, ja saavuimme tasaiselle hiekkakentälle, jonka keskellä olevassa kivikasassa sijaitsi kolmas kätkömme. Täällä pidimme myös evästauon.
Paluumatkalla kuvailimme lisää neidonkieliä, ja vähän muutakin. Katselimme myös seinäkiipeilijöiden harjoituksia
Kun pääsimme Paradol hotellille, oli kaikki parkkipaikat täynnä rekkoja ja perävaunuja. Oli
ravintolavaunua, generaattorivaunua, kylmäkuljetusvaunua, jne... Niitä oli myös parkkeerattu tienvarteen, koska kaikki eivät mahtuneet parkkipaikalle. Vaunuja oli yli kaksikymmentä.
Hetken aikaa tutkailimme vaunuja noin pintapuolisesti, vaikka meitä yritettiin jo hätyyttää
pois parkkipaikalta, joka oli päivän aikana suljettu. Huomasimme niiden olevan (GB) rekisterikylteillä varustettuja. Vaunujen kyljessä oli jos jonkinlaista tittelikylttiä. Niistä tulimme
siihen tulokseen että taas on yksi porukka tullut filmaamaan jotain elokuvaa.
6.6.11

Veronmaksupäivä. Kiinteistövero lankeaa maksettavaksi 6.5. - 20.7. välisenä aikana. Tänään kävin maksamassa oman osuuteni kaupungin kirstuun.
Vielä on maksettava vero eläkkeestä. Koko vuoden verot maksetaan kerralla kesäkuun loppuun mennessä, tai kahdessa erässä, kesäkuussa ja marraskuussa. Tämäkin on huolehdittava
ennen suomeen lähtöä.

11.6.11

Viikossa tapahtuu. Hieman Bar / Cafeteria uutisia.
Charcolle (Calle Blanco) on työn alla uusi pizzeria, Compostelana 2. Omistaja on sama jolla
on ennestään Pizzeria Compostelana Venezuela kadulla.
Enemmän suomalaisia koskettava asia on että Mino's Chicken on sulkenut ovensa, ja myynyt paikan.
Uudet omistajat TOMPPA ja ANU (suomalaiset) lupaavat palauttaa baarin toiminnan entiselleen, mutta myös jotain uutta on luvassa. Baari avataan tämän päivän tietojen mukaan
lokakuun alussa.
Myös suomalaisia koskeva uutinen on että Ratonera on avannut jälleen ovensa. Omistaja/t
(ajankohtaiset kuvat, kuva 4) reunimmaiset ovat paikallisia. Työskennelleet aikaisemmin
muissa baareissa, joten kokemusta on. Palvelu on todelle hyvää ja nopeaa.

14.6.11

Yökuvausta. Illalla, puoli kymmenen paikkeilla läksimme yläkaupunkiin Camino de la Costa kadulle katselemaan josko siellä pääsisi kuvaamaan Yön Kuningatarta. Ne ovat kukkineet
siellä jo useampana iltana, sillä aamulenkillä Paula oli nähnyt runsaasti kukintoja, jotka olivat jo kukkineet.
Tänä iltana avautuneita kukkia oli toistakymmentä. Monta oli siinä vaiheessa, että niiden
kukinto on odotettavissa huomenna. Myös pienempiä alkuja on runsaasti, joten kukintaa on
mahdollista seurata vielä useampana iltana.
Paluumatkan teimme rannan kautta ja pääsimme kuvailemaan hieman öistä Puerto de la
Cruzia La Pazin näköalatasanteelta, ja hieman alempaakin.
Puerton puolella on ollut hieman pilvistä pitkän aikaa, mutta lämpötila päivisin on ihan sopiva. Yötkin on yli kahden kymmenen. Nyt klo. 23:45 on +22 astetta.

Tänään vaihdoin karttoja navigaattoriin, sillä Suomen matka lähenee, ja tarkoituksena on
etsiä ja kuitata sielläkin jokunen kätkö. Tähän mennessä löytämämme 108 kätköä on kaikki
Kanarian saarilta.
15.6.11

Lämpötila jo aamulla +23. Säätiedotus lupaili jo hieman aurinkoisempia ilmoja.

19.6.11

Paistetta riitti tällä kertaa kolmeksi päiväksi. Nyt on jo toinen pilvinen päivä, ja eilen illalla
saatiin jopa muutama sadepisara.
Viikko on mennyt kun olemme käyneet illalla katsomassa miten Yön kuningatar jaksaa.
Kun ei tarkkaan tiedä minä päivänä ne kukkii, niin on käytävä paikanpäällä tarkastamassa.
Jos ei olla aamukävelyllä käyty katsomassa, niin sitten olemme käyneet iltapäivällä.
Olemme aikaisempina vuosina nähneet ja kuvanneet kukan aukeamisen, mutta nyt on tilanne sellainen että seuraavalla kerralla aukeavia kukkia on yli 20. Tämä on tilaisuus jota ei voi
päästää ohi, joten illalla menemme jälleen paikanpäälle tarkastamaan tilannetta. Edestakainen matka on 4 km.

20.6.11

Aamupäivä pilvistä, mutta nyt paistaa ja lämpimästi. Uutiset kertoili että nyt se kesä alkaa,
ja lupasi Santa Cruzin suuntaan huomiselle +35º
Eilen illalla kävimme taas tarkastamassa Yön Kuningattaren tilanteen. Tänään kävimme
paikalla 14 paikkeilla, ja nyt on kukinnot sillä mallilla, että tänä iltana se tapahtuu. Kaikista
n. kahdestakymmenestä kukasta ei ole varmuutta, mutta laskimme aikavarmoja tapauksia
olevan n. 15.
Monen illan odotus ja kukkapäivystys palkittiin ja kunnolla. 14 suurta ja kukkaa avautui.
Me seurasimme tilannetta hieman yli tunnin, ja sen aikana avautuivat lähes kaikki kukat.
Kukat kuvattiin jalustalta katuvalon kellertävässä valossa ilman salamaa, joten kuvat on
hieman lämpimämmän sävyisiä. Olimme niin innoissamme kukista että lähtöhuumassa
unohdin harmaakortin hyllyyn, ja en päässyt kalibroimaan kameran valkotasapainoa, joten
kuvat on valotettu automaattivalotuksella.

22.6.11.

+ 29,9Cº (klo. 15:02)
Puerto de la Cruz alkaa hiljalleen (huomenna 23.6.) valmistautumaan Juhannuksen viettoon.
Monet baarit "sulkeutuu". Pöydät ja tuolit kannetaan sisälle, ja sisätilat ja WC:t suljetaan.
Pihaan laitetaan DORADAN tiski ja siitä myydään hanakaljaa Juhannuksen viettäjille kertakäyttömukeihin läpi yön.
San Telmon näköalatasanteen remontti ei tunnu olevan koskaan lopullisesti valmis. Nyt on
vuorossa jonkin sorttinen vedeneristysjuttu. Laatoituksen alla on muovikalvo jota kuumailmapuhaltimella ja muovin paloilla paikkailtiin. Sitten kuoppa lasketaan täyteen vettä, ja aamulla katsotaan vuotaako alakertaan vai eikö vuoda. Valmistumisen jälkeen tämä on jo
kolmas aukaisu, sillä tekovaiheessa on joku hieman hoitanut hommansa huonosti. En usko
alkuunkaan että tämä olisi viimeinen aukaisu.
Rannassa on juhannuksen viettoon valmistautuminen oli iltapäivällä täydessä vauhdissa.
San Felipen linnakkeen viereen rakennettiin suurta esiintymislavaa. Juhannuskokkoja oli jo
valmiina kahdessa paikassa. Kalasataman kokko oli vielä läjä vaiheessa, mutta siitäkin
huomiselle illalle koko varmaan valmistuu.

23.6.11

Juhannus-aatto +28ºC

Illalla kävimme Casa Mariassa syömässä. Paluumatkalla seurasimme juhannuksen viettoa
rannassa. Hiekalle oli pystytetty satoja telttoja, ja rakenneltu kaikenlaisia piknic pöytiä ja
patioita. Me pysähdyimme Manulle seuraamaan juhannuksen juhlintaa.
Yöllä kävimme katselemassa kokon polttoa, ja osa kävi puolen yön aikaan hieman kastautumassa meressä, kuten täällä tapaan kuuluu.
Illan aikana saimme seurata kahta suurta ilotulitusta, joissa ei raketteja taaskaan säästelty.
24.6.11

Eläineten "juhannus" Vuohet ja hevoset oli valloittaneet kalasataman. Vuohia oli enkä hieman yli sata, ja hevosia kymmenkunta.
Vuohia käytettiin meressä kastelemassa silleen kunnolla. Varmaankin se kuuluu jotenkin
Juhannuksen rituaaleihin, mutta olen myös kuullut että suolaisella merivedellä olisi jonkinlainen vaikutus turkkiin. Enkä silla torjutaan jotain loisia turkista. Ei tarkkaa tietoa.

26.6.11

Corpus Christi.
Katutaiteilijat, koululaiset, ym. ryhmät tekivät toinen toistaan hienompia kuvioita Puerto
de la Cruzin kaduille. Ensimmäiset kuviot oli jo puolenpäivän aikaan lähes valmiita. Vaativammat kuviot olivat isotöisempiä, ja niitä viimeisteltiin vielä iltapäivällä.
Hieman jälkeen 20 lähti liikkeelle Coprus Christi kulkue, joka kulki pitkin hiekkakuvion
koristeltuja katuja. Reitti oli tuttu. Kirkko - Calle Quintana - San Juan - Calle de Blanco Iriarte - San Juan - Luis Cruz - Cólogan.
Minä seurasin ja kuvailin kulkuetta C/ Iriarten ja C/ San Juanin risteykseen, jonka paikan
kulkue ohitti 21 aikaan.

28.6.11

Lähtö suomeen lähestyy. Kovasti on mietitty, että mitä vaatetta tarvitaan mukaan 6 viikon
matkalle. Lähes aina on ollut vaatetta varattuna liikaa. Suuri osa tullut edellisiltä reissuilta
takaisin koskemattomina, koska aina on ollut pyykkikone käytettävissä.
Olemme järjestäneet asuntovahdin lomamme ajaksi. En kuitenkaan halua häntä liikaa työllistää jättämällä tietokoneen käyntiin lomamme ajaksi.
Tänään illalla tietokoneemme Puerto de la Cruzissa sulkeutuu 6 viikoksi. Se tietää sitä että
liveCam lakkaa toimimasta. Still ja ajankohtaista kuvaa pyrin päivittämään suomesta lomamme aikana. Still-kuvan lähettämistä testailen liikkuvasta autosta.
Paluumme Puertoon tapahtuu 10.8.2011. Se sattuu aikaan, jolloin uusi baarinomistaja (ent.
Jorma's bar) aloittelee töitään, saadakseen baarin toimintakuntoon ennen kun lomakausi alkaa. Minulle on siihen jonkinlaista pientä remonttihommaa tarjottu.
Kului reilu vuosi kun entinen omistaja (Mino) kyllästyi työntekoon, ja laittoi baarin myyntiin. Nyt sen on ostanut suomalaiset Tomi ja Anu Baari avautuu lokakuun alussa. Henkilökunta on suomalainen.
Pakkaamisen ohessa kävimme kuvailemassa Tiinan tulevaa naistenvaateliike. Kauppa sijaitsee Valois kadulla http://www.retket.info/puerto/kaupat/shakti/shakti.htm
Avajaiset on 2.7.2011 ja siellä on mahdollista tehdä vaateostoksia suomenkielellä.
Lentomme suomeen lähtee aamulla 7:20 joten kentällä on oltava aamulla heti kun ovet aukeaa, eli 6:00.

29.6.11

Saavuimme TFN kentälle 6:50 Ovet aukesi vasta 6:00, joten odotellessa piti laittaa pitkähihaista päälle, koska aamu TFN korkeudessa oli viileä.
Lentokoneessa istuimme rivillä 6. Edessäni istui englantilainen nainen senikäisen lapsen
kanssa, että sillä oli oma istumapaikka. Lapsen äiti kaivoi kassistaan omat valjaat, joilla lapsi laitettiin penkkiin/turvavyöhön kiinni. Kun äiti oli saanut lapsensa valjaisiin, niin koko
henkilökunta kävi valjaita katsomassa, kummastelemassa ja valokuvia ottamassa. Valjaissa
oli jotain erikoista, koska henkilökunta kävi lennon aikana valjaita monta kertaa ihmettelemässä.
Madridiin saavuttiin 11:01 ja seuraava lähtö 12:15 joten aikaa hieman reilu tunti. kaupassa
ja wc:ssä, jonka jälkeen lipun mukaisesti portille odottelemaan. Kello alkoi näyttämään jo
lähtöaikaa. Olimme edelleen jonossa portilla, mutta minkäänlaista ilmoitusta odottelulle ei
tullut. Boarding teksti ilmestyi tauluun klo. 12:17 Sitten tuli kuulutus. Ensin business matkustajat, ja sen jälkeen muut. Asettuminen paikoilleen kesti puoli tuntia. Kone irtosi putkesta 12:45 7 min. rullauksen kiitoradan päässä. Vauhti taivaalle klo. 12:52 Tässä vaiheessa
emme vielä tienneet, että molemmat (kaikki) matkalaukkumme jäi Madridiin.
13:30 alkoi ruokatarjoilu (pastaa, kahvia ja piparia). Emme tienneet että tällä lennolla edes
on mitään ruokatarjoilua, joten kävimme ennen lähtöä kahvilla ja sämpylällä, sillä Spanair
joka operoi ensimmäisen osuuden Tenerife-Madrid tarjoili ainoastaan jotain juomia.
München klo. 14:50 odottelua ja elokuvan katsomista. Oli ladannut koneelle elokuvan Armageddon, jonka parissa kului liki 2 tuntia. Tuntia ennen lähtöaikaa tuli muutosilmoitus.
Uusi lähtöaika 20:30 joten hieman lisäodottelua.
20:15 istuttiin koneessa ja vain 5 min. myöhemmin alkoi vauhdin otto. Jälleen ruokatarjoilu.
Nyt vuorostaan salaattiannos. Ruokajuomavaunussa oli kahvia, vettä, mehua olutta ja viiniä. Kaikki sisältyi jälleen lipunhintaan. Suomessa 00:11
Odottelimme laukkuja liki tunnin. Lopuksi menimme kysymään, että joko Münchenin lennon kaikki laukut on remmillä. Virkailija pyysi lentolippumme ja naputteli koneelle numerot laukuista. Sitten ilmoitti meidän laukkujen olevan Madridissa. Sanoi niiden tulevan to.
päivällä 12 paikkeilla. Selitimme että kaikki meidän tavaramme on laukuissa, ja ainoat vaatteemme on ollut päällä jo 12 tunti. Kyselimme "selviytymispakkausta" , jossa on hammasharja, T-paita ym.. Ei ollut, vaikka aikaisemmin olemme em. pakkauksen saaneet. Heidän mielestään kaikki suomalaiset jotka tulee Helsinkiin ovat menossa kotiin, ja siellä on
kaikkea tarvittavaa joten pakkausta ei anneta. Kolme lentoa Madridin kautta, ja joka kerta
on jäänyt laukku/t sinne päiväksi.

30.6.11

Päivällä aloimme odottelemaan laukkuja tai edes ilmoitusta että milloin ne tulee. Soittelin
kentälle monta kerttaa, ja aina automaatti. Valitettavasti linjoilla on nyt ruuhkaa, ja katkasi
puhelun.
Soittoyrityksiä päivän aikana 8-10 ja aina sama vastaus. 18.03 pääsin läpi. Silloin automaatti
vastasi, palvelu oin käytössä päivittäin vain klo. 18:00 saakka, joten palatkaa huomen asiaan.
Jos en päivän aikana yhtään kehunut Madridin kentän palvelua, niin tämän jälkeen en kehu
Helsinki-Vantaan kentän palvelujakaan.
Kun pääsimme illemmalla majapaikkaamme, niin soittivat lentokentältä, että teidän laukkunne on löytynyt ja ne tuodaan tänä iltana. Laukkumme saapui illalla 23:00. joten nyt voidaan aloittaa lomailu.

Heinäkuu 2011
1.7.11

Tänään käytin auton huollossa, sillä ilmastointilaite ei toiminut ollenkaan. Huollossa testattiin ilmastointikoje jonkinlaisella testerillä. Vuotoja ei putkistossa ollut, mutta ei ollut mitään aineitakaan. Kaikki oli haihtunut tai muuten vain kadonnut. Aineiden lisäys, (öljyä 8g
ja jotain ”freonia” ainetta 600g) Laite alkoi toimimaa, joten ajomukavuus parani huomattavasti, koska ulkoilman lämpötila on 30 astetta.

2.7.11

Nyt kun matkalaukut saatiin "kotiin" niin päästiin lomailee. Suuntasimme Tallinnaan. Hanna oli varannut kasi huonetta Hotelli Shnelli:stä, joka sijaitsi Tallinnan rautatieaseman vieressä. Kun avasin huoneen verhot, niin huomasin näköalan olevan suoraan ratapihalle.
Vietimme iltaa Tallinnan vanhassa kaupunginosassa. Söimme venäläisessä ravintolassa todella hyvää ruokaa. Valkosipulia oli aivan riittävästi, ja ihan pyytämättä.
Istuskelimme eri baareissa ja seurasimme kaupungin lauantai-illan viettoa. Polttariporukoita oli useita. Kaikenlaiset katutaiteilijat ja jonglöörit esittelivät taitojaan. jos jonkinlaista
ryhmää kierteli ympäri kaupunkia. Jotkut laulelivat kulkiessaan, ja jotkut vain rallattelivat.
Yhteistä oli se, että kaikilla oli hauskaa.

3.7.11

Aamupalalle 10:00. Kolmannen kerroksen ruokalaan piti kulkea kävelysiltaa pitkin toiseen
rakennukseen (asemarakennukseen) Sieltä löytyi hotellin ravintola, jossa aamupala tarjoiltiin. Ruokalan seinillä oli nähtävissä jotain vanhoja rautatieaiheisia laitteita. En saanut selville, että mitähän ne mahtoi olla. Ruokalan koristeluun oli käytetty runsaasti postikortteja.
Myös vanha polkupyörä roikkui seinällä.
Ruokailun jälkeen, ennen huoneiden luovutusta kävimme "markkinoilla", joka oli sellainen
peltihökkelikylä ratapihan toisella puolella. Huoneiden luovutuksen jälkeen palasimme kiertelimme tekemässä ostoksia ja laivalle palasimme 16:30 lähtevään laivaan palasimme puolisen tuntia ennen lähtöä.

4.-5.7.11

Muuttopäiviä. 40 muuttolaatikollista tavaroita kuskattiin asunnosta toiseen ja vielä laitettiin
komeroihin tai muihin paikkoihin. Illalla tiesi kantaneensa jotain. Toisessa päässä suurimmat kalusteet piti kantaa portaita pitkin, koska ne ei mahtuneet hissiin.

6.7.11

Aamulla ajoimme Hyvinkäälle tapaamaan äitiäni.

8.7.11

Tänään suuntaamme Savonrantaan. Tarkoitus on katsella Kerimäellä hieman kirkkoa, ja
muita nähtävyyksiä. Matkaa tälle päivälle n. 300 km. Olemme menossa juhlimaan Puerton
ystävämme synttäreitä.

10.7.11

Tänään palasimme takaisin Lappeenrantaan, ja siellä Taipalsaareen. Menomatkalla poikkesimme satamatorille. Siellä ostimme kuuluisat vetypiirakat. Ulkolämpötila auton mittarin
mukaan 31 astetta. Onneksi ilmastointi toimii.
Taipalsaareen saavuimme neljän paikkeilla. Jussin työvuoro oli juuri loppumassa, joten
me suuntasimme lomakylään Saimaan ranta. Meille oli varattu sieltä mökki kolmeksi yöksi.

11.7.11

Mökkielämää. Päivällä kävimme Lappeenrannan torilla ruoka ja mansikka ostoksilla. Ostosten jälkeen poikkesimme uudelleen vetypiirakoiden syöntiin. Tänään auton ulkolämpömittari näytti +34 astetta.

12.7.11

Tänään satoi suomenmatkamme ensimmäiset sadepisarat. Ajelimme ajankuluksi Savitaipaleelle. Paluumatkan teimme entisen Suur-Saimaan lomakylän kautta.

Saimaan ranta "lomakylä" on tänään venäläisomistuksessa ja aikalailla hiljainen paikka.
Meidän lisäksi vain muutama venäläinen lomailija. Ravintolassa/baarissa ei mitään palveluita. Terassilla luki hienossa kyltissä, että itsepalvelu, mutta lattialankun oli alkaneet käytönpuutteessa sammaloitumaan. Kun me kävimme siellä katselemassa paikkoja, niin mitään ei
voinut ostaa, sillä ei ollut kassaa. Sen oli joku kuulemma vienyt jonnekin. Paikka oli kuitenkin auki ja yksi tyttö laitteli kattauksia sisätiloihin jollekin ryhmälle, joten ruokaa sieltä vissiin on saatavilla.
Me emme ravintolan palveluja kaivanneet, sillä olimme varautuneet kolmeen päivän lomailuun ja kävimme päivisin Lappeenrannassa tai Taipalsaaressa täydentämässä eväsvarastojamme.
13.7.11

Taipalsaari - Iisalmi
Lähdimme Taipalsaaresta 11 paikkeilla ajelemaan kohti Iisalmea. Hennan ja Arton pihaan
saavuimme illalla 17 paikkeilla. Iisalmessa pysähdyimme yhdeksi yöksi. Edellisenä kesänä
ohjelmamme olo niin tiukka, että emme ehtineet poikkeamaan itäsuomessa ollenkaan. Nyt
olimme tehneet jo lomasuunnitelmaan varauksen täällä käyntiin.
Iisalmeen, niin siellä oli menossa uusien ulkoportaiden rakentaminen. Työ oli alkanut jo
edellisenä päivänä, ja runko oli jo valmiina, kun saavuimme. Me kerkesimme osallistua
"talkoisiin" hetken, sillä asialla on oikea rakennusalan ammattilainen, ja työ valmistui sellaista vauhtia, että minun työpanokseni rajoittui vain lankun päästä kiinni pitämiseen, kun
Arto niitä sahaili sirkkelillä sopivan mittaisiksi.
Kuten kunnon talkoisiin kuuluu, niin lopuksi saunottiin ja grillattiin.
Pysähdyksemme Hennan ja Arton luona jäi lyhyeksi, sillä Lapsenlapsemme ja suunnitellut
työt odotti Muhoksella.

14.7.11

Iisalmi - Muhos.

14.-31.7.11 Muhoksella vietämme seuraavat kaksi viikkoa. Ohjelmassa on pientä remppaa ja kahden
lapsenlasten hoitamista.
Kesäautomme on tuotu saksasta, joten sen ruostesuojaus on myös ohjelmassa. Niin ja tietenkin suomessa tarvitaan vielä lohkolämmitin, jotta saamme auton käyntiin myös tulevana
jouluna.
25.7.

Perjantaina 22.7. saimme autoon suomalaiset rekisterikilvet. Kilvet on vielä peräkontissa,
sillä ne ei sellaisenaan käynyt saksalaiseen asennuskehikkoon, vaan sitä joutunee hieman
työstämään. työstämisen olen jättänyt ruostesuojauksen jakeen tehtäväksi hommaksi.
Tänään vein auton ruostesuojaukseen, ja sen luvattiin olevan valmis parin päivän kuluttua.
Huomenna on ohjelmassa uusien henkilökorttien hakeminen. Lisäksi on käytävä ostamassa
kortinlukulaite, jolla kortista saa käyttöön kaiken mahdollisen hyödyn. Mielestäni yksi hyvistä hyödyistä olisi sähköinen allekirjoitus netissä. Minulle siitä ei ole henkilökohtaisesti
juurikaan hyötyä, sillä olen kirjoilla Puerto de la Cruzissa, ja siellä ei em. korttia virastoissa
juurikaan tunneta. Monessakaan paikassa sitä ei hyväksytä edes virallisena henkilöllisyystodistuksena.
Puertossa asuu paljon suomalaisia, joilla kortin ominaisuuksille on ehkä käyttöä. Silloin
kortinlukulaitetta tarvitaan.

Elokuu 2011
1.8.11

Muhokselta Raahen ja Porin kautta Euraan. Raahessa kävimme aamukahvilla Mervin ja
Jollen luona. Porissa kävimme tervehtimässä "Ookke Karaa"
Eurassa illalla 18 paikkeilla. Illemmalla kävimme saunomassa mökillä, jota olimme kahtena
kesänä vuokranneet muutamaksi viikoksi. Nyt mökkiin oli tehty pieni remontti. Sauna oli
uusittu, ja asunnon puolellekin oli hieman remonttia tehty.

2.8.11

Eurasta siirryttiin Naantaliin

3.8.11

Meriristeily Naantalista Turun saaristoon Laurin ja Liisan veneessä.

4.8.11

Naantalista Vihtiin ja Moksiin. ohjelmassamme oli kaksien portaiden kunnostus, ja hieman
vesirännien laittamista. Porrasremontti alkoi heti kun päästiin perille, sillä sateen uhka oli jo
olemassa, ja haluttiin että jää jokunen päivä aikaa vielä metsässä retkeilyyn.

5.8.11

Portaiden teko jatkuu. Välillä kävimme kävelemässä' Konianvuoren luonnonsuojelualueella.
Kävimme katsomassa myös Konian kirnua (hiidenkirnu).

6.8.11

Asenneltiin ja korjailtiin pari vesikourua. Sateet alkoi hieman ennen kun saimme kourut
paikoilleen. Sadetta tuli kuitenkin sen verran vähän, että se ei haitannut työn loppuun saattamista.

7.8.11

Aamuyöllä satoi vettä kaatamalla. Se teki hyvää metsälle, sillä toissapäiväinen kävelyretki
tehtiin erittäin kuivassa maastossa.
Aamulla teimme pienen kävelyretken Sudenkalliolle. Tällä reissulla törmäsimme kesän ensimmäisiin hirvikärpäsiin, jotka olivat jo takertuneet takkimme mustaan kankaaseen ja pudottaneet siipensä.
Iltapäivällä palasimme metsiin. Nyt keräsimme sieniä suuren pussillisen, jotka sitten illemmalla vielä kuivattiin.
Sieni metsässä törmäsimme Hyvinkääläiseen 7 hengen porukkaan, joka oli syömässä mansikkakakkua. Hieman hämmästyimme, mutta asia selvisi kun pääsimme heidän kanssaan
juttusille. He juhlivat yhden mukana olleen pariskunnan 40v. hääpäivää. Mekin pääsimme
maistelemaan kakkua, ja sen saimme tehdä hienosti hopealusikalla.
Huomenna Siirtyminen Hyvinkään kautta Nurmijärvelle, ja sieltä edelleen Helsinkiin.

8.8.11

Pikkuhiljaa alkaa valmistautuminen kotimatkaan. Tänään palaamme Helsinkiin ja teemme
viimehetken hankinnat. Monta asiaa tarvitsee vielä hoitaa ennen keskiviikkoa. Lento Teneriffalle lähtee 10.8. puolen päivän aikaan.

9.8.11

Aamulla raitsikalla rautatientorille, ja metrolla Ruoholahteen. Verkkokauppa.com:issa oli
asiakkaita tungokseen saakka. Ostoslistalla oli hankittavana suomalainen näppäimistö, ja
henkilökortin lukulaite. Ostosten tekeminen vie puolisen tuntia, mutta TAX FREE kuittien
saaminen yli puoli tuntia. Jotenkin kauppiaalla oli koko TAX FREE kaupanteko oli hieman
hakusessa.
Iltapäivällä vielä hieman ruokaostoksia kaatosateessa.

Laukut alkaa olla pakattuna. Lähtö on aamulla 9 paikkeilla. Viemme auton Hannalle ja sitten lentokentälle. Koneen lähtöaika Helsingistä on 12.50 Kotikentällä TFN pitäisi lennon
laskeutua 21:30
10.8.11

Eilen sovimme Speden kanssa, että hän vie meidät lentokentälle. Auto oli jo odottelemassa,
kun saavuimme parkkipaikalle. Jätimme auton Hannan huostaan, ja siirryimme Speden kyytiin. Matkan lentokentälle kesti puolisen tuntia.
Kentällä olimme hieman jälkeen 10. Lufthansan lähtöselvitystiskillä oli vain yksi virkailija,
ja aulassa lukematonmäärä koneita, joilla lähtöselvityksen voi tehdä. Tänään jouduimme
opettelemaan lähtöselvityksen tekemisen automaatilla. Pienen harjoituksen jälkeen se sujui
ja kone tulosti meille kaikki kuusi lippua. Kaksi jokaista lentoa varten.
Turvatarkastuksen jälkeen kävimme hakemassa ALV palautukset TAX FREE ostoksista.
Niiden luvattiin palautuvan tilille viiden pankkipäivän kuluessa.
Seuraavana oli vuorossa aamukahvi. Kävimme pullakahvilla Seasons Rest&Caf baarissa.
Ostimme kaksi kahvia ja kaksi hillomunkkia kahvit 3€/kpl ja munkit 2,80€/kpl yht. 11,60€
Helsinki - Frankfurt lennolla kone oli Airus. Jonkin sortin perusversio, sillä selkänojat ei
edes kallistuneet. Jalkatila oli kuitenkin oikein riittävä. Penkit oli uutta mallia. Se teki lisää
jalkatilaa. Matkan aikana tarjoiltiin joku lämmin piirakka-ateria.
Frankfurtin kenttä on remontissa, joten meidät jätettiin kentälle ja kuskattiin bussilla terminaaliin. Hallissa läksimme seuraamaan nuolia kohti seuraavaa lähtöporttia A 26 Parinsadan
metrin jälkeen jouduimme laskeutumaan 3 kerrosta alemmas, kellariin. Siellä oli pitkä liukukäytävä, jolla siirryimme toiseen rakennukseen. Käytävän loputtua piti nousta 2-3 kerrosta ylemmäs. Nyt käytimme hissiä. Matkalla portille ostimme juomista 1/2L Zero Cola. Saksassakin osataan rahastaa lentokentällä. Zero Cola 3,50€
Frankfurt – Madrid lennolla kone oli Airbus 319-100 Tässä koneessa penkin selkänoja kallistui. Jalkatila riittävä. Ruokana tarjoiltiin pastaa jossain hyvän makuisessa kastikkeessa ja
juomat.
Madridissa saavuimme D halliin ja viimeinen lento lähti portilta F 78. Jälleen monen sadan
metrin kävely lähtöportille.
Teneriffan koneeseen pääsyä odotellessa kävin katselemassa kun matkalaukkuja lastattiin
koneeseen. Yritin katsella, että näkyykö tuttuja laukkuja. Onhan laukkumme jäänyt Madridiin jo kolme kertaa.
Lennon operoi Spanair. Kone Airbus A 320 Lentoon ei kuulunut mitään tarjoilua. Myyntikärry kylläkin kulki.
TFN kentällä lähes ajallaan, ja laukkumme tuli remmille melkein ensimmäisinä.
Kotona illalla 22:30 ja kaikki laukut mukana. Tänään olimme oikein tyytyväisiä Lufthansan
toimintaan.

12.8.11

Puerto ei ole juurikaan muuttunut kuuden viikon aikana. Pari uutta pizzeriaa on avattu. Katuremontit ei ole edistyneet odotetusti.
Uusi apteekki on avannut ovensa EDF. El Laurelissa.

Tamaraguan ambulanssit on saaneet kolme omaa parkkipaikkaa. Risteys on ollut ongelmallinen, kun kaikki vastaanotolle tulijat haluaa parkkeerata oman autonsa ihan oven eteen. Sitten on vielä 5-7 ambulanssia. Ettei olisi liian helppoa, niin suurin osa lähtevistä busseista
kulkee samaisen risteyksen kautta.
SONY Galleria Charcon reunalla on lopettanut toimintansa, ja ikkunassa oleva lappu kertoo
osoitteen ja puhelinnumeron, joista saa apua jos on tarvetta.
SPAR kauppa Betancourt y Molina kadulla on edelleen kiinni. Ikkunassa lappu kertoo jostain "remontista" (reformasta), mutta mitään ei ole tähän mennessä vielä tapahtunut. Nimikyltin poistaminen vihjaa hieman siihen asiaan, että kauppa ei taida enää avautua. Harmi,
sillä se oli auki iltaisin 23 saakka.
Mokkula on laitettu laatikkoon Suomessa ostimme mokkulaan DNA:n liittymän kahdeksi
kuukaudeksi. Liittymä oli todella hyvä, silloin kun oli kunnolliset kentät. Nopeus hakkasi
molempiin suuntiin Telefonican lankaliittymän.
15.8.11

Minun piti tänään värkätä ötökkäverkot erään ystävämme ikkunoihin. Riman ja verkon ostosreissu oli hyvin suunniteltu valmiiksi aikataulutettu. Eilen illalla sitten kuulimme että ma.
on pyhäpäivä. Se tietää että kaikki rautakaupat on kiinni.
Vapaapäivän ratoksi kävimme katselemassa missä vaiheessa on Puerto de la Cruzin katutyöt. Onhan ne, ja onkin aika pahassa vaiheessa. Kovasti on kaivettu katua Casablancan
kohdalta. Koko katuosuus on remontissa Meretiánezin ostoskeskukseen saakka.
Hieman kummastuttaa katujen rakennus systeemit. Vaikuttaa kun katu olisi jaettu osiin ja
jokaiselle osalle on määrätty omat tekijät. Kun toista reunaa kaivetaan, niin toista reunaa jo
viimeistellään. Tällä systeemillä koko katutyömaa näyttää olevan jatkuvasti sekaisin.
Enemmän epäilen sekasotkun ja viivästymisten syyksi sen, että työmaalla ei ole kunnollista
johtajaa, tai sitten on liian monta johtajaa.
Lämmin ilma ja vesi oli jälleen houkutellut poikia kallioilta hyppimään mereen. Hieman oli
sellaista näyttelemisen merkkiä ilmassa. Ensin kiivettiin korkealle kalliolle, ja sitten siellä
seisoskeltiin ja odotettiin että saadaan runsaasti yleisöä kaiteen viereen katselemaan. Kun
yleisöä oli tarpeeksi, niin sitten vain porloiskis.
Puerton uudet pizzeriat ei juurikaan ole vielä kehuja saaneet. Tilat on uudet ja hienot, mutta
ne ei vaikuta ruoan laatuun millään tavalla. Joku on saanut syötävää ruokaa, mutta toiset aivan surkeeta, joka on pitänyt heittää roskiin.
Me emme ole vielä kummassakaan käyneet, mutta teemme sen vielä ennen syksyä. Sitten
meillä on omakohtainen kokemus niiden paikkojen ruoasta.

18.8.11

Tänään rakentelin erän ystävämme asunnon ikkunoihin moskiittoverkkoa. Ilmojen lämmetessä on kaikenlaiset ötökät alkanut lentelee ja tulee ikkunoista sisälle, koska on nukuttava
ikkunat auki.
TV oli auki koko päivän uutisten seuraamista varten. Lähes ainut aihe koko päivän ajan oli
Paavin vierailu Espanjassa. Live lähetystä, jossa Papa istui lasikopissa auton kyydissä tuli
tuntitolkulla. Jotkut ihmiset olivat odotelleet jopa 7 tuntia nähdäkseen Paavin edes vilaukselta. Turvamiehistäkään ei ollut puutetta. 15 - 20 (MIB) miestä, hääri ja touhusi lasikopin
ympärillä. Kun auto liikkui kaupungilla, niin MIB miehet käveli auton edessä, sivuilla ja takana.

Iltauutisten mielenkiinto kohdistui eilisen jalkapallo-ottelun Madrid - Barcelona joukkokahinointiin ja pieniin käsirysyihin. Siellä saivat tuta niin pelaaja, valmentajat, kun tuomaritkin. Siellä tönittiin, moksittiin, väännettiin korvasta, ja läpsittiin poskille, ja ties vaikka mitä.
Siinä kahinassa punaisia kortteja jaeltiin kun pelikortteja pokerissa. Se jos joku on oikeaa
urheilua
19.8.11

Barcelona - Madrid ottelun jälkikahinat on noteerattu kunnolla, sillä BDC aamulähetys ruoti
sitä uudelleen. Kaikki korvan väännöt ja poskille lätkimiset näytettiin uudelleen. En ole kovin kiinnostunut noista jokapäiväisistä peleistä, mutta olen pakostakin joutunut katselemaan
muutamia Madrid - Barcelona loppuotteluita. Mielestäni Madridilla on aina ollut tapana
voittaa pelit hieman epäurheilijamaisesti.
Höyrypesuria etsimässä. Googletimme sanoja vapor ja limpiar, jotta löytäisimme jotain tietoa pesureista. Paljoa ei kovasta yrityksestä huolimatta löytynyt. Eskolta saimme kuitenkin
selville, että Carrefour myy niitä laitteita.
Tänään kävimme Leroy Merlinissä ja Redisassa, mutta niistä ei löytynyt mitään. Kävimme myös La Verassa kyselemässä, mutta sielläkään ei ollut hyllyssä, mutta tilaamalla olisi
saanut jotain mallia. Toimitus olisi ollut 2-3 päivää, mutta pesuri olisi pitänyt tilata esitteen
ja pelkän kuvan perusteella. Lopetimme etsimisen ja päätimme menemme ma. Carrefouriin
katselemaan. Siellä on nettisivuston mukaan kolme mallia myynnissä.

21.8.11

Aamusta ajelimme Chamorcaan. Hieman katselimme, että missä kunnossa polut on ennen
lomakauden alkua. Toinen syy matkaan oli kaksi uutta kätköä, jotka löysimme molemmat.
Nokian puhelimen navigaattori ilmoittaa että polku Chamorcasta Roque Bermejoon on autolla ajettava tie TF-123. Tie muuttuu Chamorcasta n. 400 metrin jälkeen poluksi, joten autolla sinne ei ole mitään asiaa.
Meidän istuessamme kahvilla Chamorcassa, tuli pihalla tuli pihaan musta vuokra-auto joka
suihkasi suoraan kyseiselle polulle, pysähtymättä edes baarin kohdalla. Olimme yksimielisiä
siitä, että se sisällä ollut turistinelikko, ajeli vain ja ainoastaan navigaattorin ohjeiden mukaan. Viiden minuutin kuluttua samainen auto palasi, ja ohitti kylän samanlaisella vauhdilla,
kun tullessakin.
Kaksi uutta kätköä on nyt kuitattuna. Ensimmäinen, joka oli majakan luon löytyi helpohkosti, koska siitä oli spoiler kuva. Toinen joka oli venesatamaan menevän tien varressa haetutti
itseään enemmän. Kätköstä ei ollut mitään vinkkejä. Lopuksi Paula löysi sen yhden säkkäräpensaan takaa. Se oli piilotettu siltarakennelmaan.
Kätkön löytymisen jälkeen jatkoimme matkaa venesatamaan. Sieltä polkua pitkin Roque
Bermejon pienen kylän kautta nousimme kappelille. Pieni ja mielenkiintoinen kylä. Viisi taloa ja kaksi baaria.

22.8.11

Ostoksilla tilkkukaupassa ja muuallakin.
Sain suomesta pyynnön käydä tilkkukaupassa kyselemässä netistä löytyneen lastenpeiton
teko-ohjetta.
Kun saavuimme kauppaan ja esitin asiani netistä kopioidulla valokuvalla tehostettuna, niin
myyjä oli innoissaan että joku suomesta saakka oli kiinnostunut hänen työstään. Hän kaiveli
mallikuvat laatikoista ja otti niistä meille kopiot. Samalla hän valitteli sitä, että ohjeet ei ole
vielä kokonaan valmiita, vaan ne on vielä työn alla. Nopeasti hän piirteli puuttuvia tietoja
paperille. Kotiin päästyäni scannasin kuvat digitaaliseen muotoon, ja lähetin ne suomeen,
jossa niitä jo innolla odoteltiin.

Seuraavan oli ostoslistalla höyrypesuri. Sitä olimme netistä kovasti etsineet, mutta vain Carrefour niitä sivuillaan mainosteli. Yleisesti ottaen täällä kaupat käyttää nettiä erittäin huonosti hyväkseen. Carrefourin Hyllystä löytyi kolme erilaista mallia. Meille tuli hieman valinnan vaikeuksia, koska laite laite ei ole tulossa meille itsellemme.
Vertailimme ja tutkimme laitteita. Hinta oli aluksi yksi valintaan vaikuttava asia. Hintaero
oli kalliimman ja halvimman välillä n. 40 euron paikkeilla, joten laitoimme pesurin toiminnan suurimmaksi kriteeriksi. Vesisäiliön tilavuus ja lisälaitteet ratkaisi lopulta valinnan. Valituksi tuli pieni pölyimuria muistuttava laite, joka soveltuu muiden toimintojen lisäksi myös
laattalattioiden, ja ikkunoidenkin pesuun.
Kun olemme shoppailemassa La Lagunassa, niin normaalisti poikkeamme IKEAA:n syömään kaalikääryleitä, tai lihapullia. Tänäänkin kävimme siellä, mutta nyt annoksemme
koostui kanan rintaleikkeestä, keitetyistä pikkuporkkanoista, ja salaatista.
Paluumatkalla poikkesimme vielä LIDLiin tutkimaan tarjouksia. Kävimme myös parissa
rakennustarvikekaupassa hieman tutkailemassa muutamia ajankohtaisia remonttiasioita.
27.8.11

Kirpputorilla. Tänään tapasimme luultavasti Puerton sitkeimmän naisautoilijan. Hän yritti
kolmesti parkkeerata autoaan kauppahallin edustalle paikkaan jossa se ei ollut sallittu. Poliisi kävi joka pysäyksestä huomauttamassa. Hän kuitenkin siirsi auton hieman eripaikkaan, ja
yritti uutta pysäköintiä. Vasta kolmas kerta tuotti tulosta, kun poliisi tehosti viittoiluaan pitämällä sakotusvihkoa kädessään

31.8.11

Tämän viikon olen tehnyt esivalmisteluja tulevan Suomibaarin (Kukkuluuruu) maalaustöitä
varten. Yksi seinä on jo maalattu, mutta Minon aikana tussilla seiniin kirjoitetut vierailukäynnit ei ihan yhdellä maalauksella peity, joten ne vaatii uudemman kerroksen maalia.
Tarkoitus on maalata kaikki tussikirjoittelut piiloon.
Tänään olen lupautunut mukaan Suomikerhon toimintaan. Nyt hoitamaan kerhon toimistoa.
Se tietää sitä, että neljä päivää viikosta olen kerhon käytettävissä.
Retkeilyyn se vaikuttaa tulevana talvena sillä tavalla että silloin retkeillään vain Keskiviikkona, Lauantaina ja Sunnuntaina. Myös näille retkeilyyn varatuille päiville saattaa tulla
varauksia muuhun käyttöön. Nopein voittaa.

Syyskuu 2011
2.9.11

Tämän viikonlopun ruokapaikkamme oli Los Tito's. Olimme ruokailleet siellä kerran aikaisemmin, ja silloin jouduimme istumaan sisätiloissa. Nyt oli tehty pöytävaraus, joten pääsimme istumaan puutarhan puolelle.
Paikka on erittäin suosittu, ja vaikka paikkoja on runsaasti, niin se näytti täydeltä. Ruoka
oli hyvää, joten kellään ei ollut sen suhteen moittimista. Henkilökunta saa minulta palvelustaan hyvät pisteet.

3.9.11

Lähes kaksi viikkoa on vierähtänyt tuossa Baarin maalauksen kanssa. Tänään kävimme katselemassa miten Puerton katutyöt on edistynyt sillä aikaa. Ei tilannetta juurikaan voinut
edellistä kertaa paremmaksi mainita, sillä työtä tehdään kovin kummallisesti. Monessa paikassa valmiin näköistä, ja toisaalla taas monessa paikassa työ on alkuvaiheessaan. Mitään
sellaista järjestelmällistä työn edistymistä ei havaittavissa.
Plaza de Europalla on illalla saksalaisten Olutjuhla. Se alkaa 19:00 ja lipun hinta on 10. Siihen sisältyy juoma, ruoka ja ehkä jotain arvontaa.

4.9.11

San Pedrossa. Menimme kalasataman kautta. Siellä katselimme muutaman minuutin hain
nylkemistä. Se oli kooltaan n. 1,5 metrin luokkaa.

Olihan meillä päivä ohjelman kätkön tarkastus. Kätköstä oli tullut omistajalleen pari ilmoitusta, että sitä ei löytynyt. Seuraava etsijä oli sen kuitenkin löytänyt, mutta päätimme kuitenkin käydä sen katsomassa. Kätkö oli paikallaan, mutta ei juuri siinä paikassa jossa sen
Spoiler kuvan mukaan pitäisi olla. Rasiaa oli siirretty n. ½ metriä, ja piilotettu kiven koloon
matalaan kiviaitaan, joten se siirto ei aiheuta sivustolle koordinaattien muuttamista.
San Pedron polkua kunnostetaan. Parissa paikassa joissa kiviä vyöryy rinteestä polulle, oltiin rakentelemassa kiviaitaa.
San Pedrossa yritimme katsella yhtä multikätköä (San Fernando) pelkästään vihjeen ja kuvien perusteella, mutta emme sitä löytäneet.
Illalla luimme netistä, että joko etsijä oli nähnyt puutarhurin vievän kätkön pois. Onhan se
tavallaan piilotettu puistoalueelle. Puistossa oli parhaillaan menossa puiden istutus, ja kätkö
oli luultavasti löytynyt työn ohessa, sillä sen piti olla ohjeen mukaan piilotettuna jossain ontossa puussa. Luultavasti kätköstä puuttui se espanjan kielinen selvitys Geokätköilystä.
10.9.11

Viikko on kulunut maalatessa, ja muissa touhuissa, joten oli aika pieneen rentoutumiseen.
Suuntasimme auton keulan kohti Cruz del Carmenia. Tarkoituksena kiertää Batan Batanin
reitti.
Lähtöhetkellä 10:57 oli hieman sumuinen ilma. Pilvikosteutta tippui puista, joten kuvauskalustoa piti suojata putoilevilta vesipisaroilta. Kun pääsimme pilvikerroksen alapuolelle, niin
kosteus loppui. Puolenpäivä aikaan pilvipeite katosi, ja sen johdosta lämpötila kohosi yli 30
asteeseen.
Koko matkan katselimme myös kätkön paikkoja. Seuraavan kätköni loppusijoituspaikka
tulee olemaan tämän hienon reitin varrella. Varsinainen kätköpaikka on vielä hieman avoin,
koska se pitäisi löytyä metsästä. En halua tehdä "Drive In" kätköä, joka on mahdollista kuitata autolla viereen ajamalla.
Paluumatkalla kävimme La Lagunassa katsomassa Mesa Motalle pystytettyä muistomerkkiä. Suurikokoinen muistomerkki on pystytetty 1977 tapahtuneen lento-onnettomuuden
muistoksi. Monumentin alue oli rakennettu suureksi ympyrän muotoiseksi. Rakennukseen
oli käytetty kiveä, laattoja. Kasveja oli myös alueelle istutettu. Penkkejä ja istuma paikkoja
oli runsaasti.
Vieressä oli myös suuri ja hyväkuntoinen rakennus, joka sekin näytti aivan hylätyltä, ja tyhjältä. Kun olimme kiertäneet monumentin, niin paluumatkalla parkkipaikalle kävimme
kurkkimassa alakerran ikkunoista sisälle. Tilat olivat tyhjillään. Lattialla oli joitkin paperinpalasia ja suuria kengänjälkiä. Mitä toimintaa siinä on ollut ja milloin, jäi tällä kertaa meille
arvoitukseksi.
Rakennuksen toiseen päähän, katolle oli pingotettu jonkinlaisia kangas varjoja. Siellä näytti
olevan jonkinlaista liikehdintää. Saattoivat olla myös niitä viikonlopun viettäjiä. Emme lähteneet asiaa tarkemmin tutkimaan. Sillä olimme patikoineet yli 4 ja puoli tuntia, josta puolet
erittäin lämpimissä olosuhteissa.
Noin ½ km ennen monumenttia, oli tienvarressa puomi ja kyltti jonka mukaan alue on suljettu 22:00 - 07:00 välisen ajan.

17.9.11

Baarin remontti minun osalta alaa olemaan lopuillaan. Sovitut työt alkaa olla valmiita. Vielä
on hieman pientä maalausta, mutta ne voi tehdä sitten, kun viimeiset kaapit on paikallaan.

LA NOCHE EN BLANCO tapahtuman ohjelma on viimein löytynyt. Kuten aina täällä informointi on turisteille aika huonoa. Tapahtumista ilmoitetaan huonosti, ja ohjelmista vielä
huonommin. Me kuulimme tapahtumasta viidakkorummun kautta jo alkuviikosta, mutta ohjelman saimme käteen vasta eilen.
19.9.11

LA NOCHE EN BLANCO tuli ja meni. Luulen että tapahtuma vastasi Helsingissä vietettävää taiteiden yötä. En ole suomessa koskaan osallistunut em. tapahtumaan, joten en tiedä
miten se siellä toimii. Täällä tuntui että monessa paikassa olisi pitänyt olla jonkinlainen organisoija, sillä niin sekavilta valmistelut näyttivät.
Illlan aikana seurasimme kuitenkin useampaa musiikkiesitystä. Katselimme erilaisia käsitöitä. Seurasimme spinning esitystä, johon halukkaat pääsi osallistumaan mukaan. Katselimme muotinäytöstä, ja poniratsastusta. Jokaiselle oli katseltavaa, oli esitykset sitten ajallaan tai ei.
Ainut mikä tässä maassa alkaa ajallaan on varmaan jalkapallo-ottelut. Niin myös eilinen,
joka oli katastrofi Medridille. Tappio sarjan häntäpää joukkueelle muutti jopa Buenos Días
Canarias aamulähetystä. Normaalisti kun ilmoitetaan että "urheilua" niin aina tulee jalkapalloa. Nyt ei jalkapallosta ollut mitään kerrottavaa koska Madrid meni ja hävisi. Kyllä minusta
El Levanten olisi pitänyt saada uutisnäkyvyyttä samalla mitalla kun muutkin saa voittaessaan pelinsä. El Díasta piti oikein hakemalla hakea, että maininnan löysi.
Madrid saa kiittää Espanjan koripallojoukkuetta, siitä että ne meni voittamaan Euroopan
mestaruuden samana päivänä, kun he hävisivät. Tässä maassa pelataan niin paljon, ja vain
voittajat muistetaan. Nyt kaikki puhuu vain eilisestä Euroopan mestaruudesta, kukaan ei puhu Madridin kompuroinnista.

22.9.11

On se aika vuodesta, kun posti toi katsastus muistutuksen. Galaxyn edellisestä katsastuksesta on kulunut 2 vuotta, joten on aika tilata uusi aika. Lapussa oi merkittynä ITV:n kotisivut,
jossa varauksen voi tehdä.
Varaus sivusto muistutti kovasti sivustoa, josta varataan lupa Teidelle kiipeämiseen, joten
varaus systeemi vaikutti tututa. Vain Espanjankielisellä sivustolla jouduin turvautumaan pari kertaa sanakirjaan. Sivustolle piti ilmoittaa auton rekisteri, malli, ja oliko kyseessä vuosikatsastus vai jokin muutoskatsastus. Nyt oli kyseessä vuosikatsastus, joten vain perustiedot
autosta riitti. Muutaman minuutinkuluttua auton tiedot oli kirjoitettu kaavakkeeseen, ja sitten kaikki lähetettiin eteenpäin.
PrintScreenillä tallensin lomakkeen itselleni varmistukseksi. Muutaman minuutin kuluttua
sain sähköpostiini varmistuksen että aika autollemme oli varattu ke. 5.10.2011 klo. 10:15
Sähköposti viesti piti tulostaa itselle mahdollista ajan muutamista varten. Lisäksi siinä oli
merkitty varausnumero, jota tarvitaan katsastukseen mennessä. Näin täällä "pikkuhiljaa"
päästää nettiä hyödyntämään myös jokapäiväisessä elämässä.

28.9.11

Uutisten mukaan ensimmäiset 53 henkilöä on evakuoitu El Hierrolla. Ymmärtääkseni pahimmalta järistysalueelta. Ennakkovaroittelusta johtuen "rautakauppiaat" tekevät tiliä. Patterit, taskulamput, ja kaikenlaiset aggregaatit , ja hengityssuojaimet käy hyvin kaupaksi.
Armeijan ja palolaitoksen kalustoa ollaan parhaillaan siirtämässä laivoilla El Hierrolle
Kukkuluuruu Baarin projekti jatkuu, mutta alkaa jo olla minun osalta loppusuoralla. Jos
kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin avajaisia on tarkoitus viettää la. 1.10.2011

30.9.11

Olen viettänyt "baarielämää" liki puolitoista kuukautta. Tänään oli sitten ns. viimeinen "työpäivä" Kukkuluurussa.

Sähkömiesten työ baarissa oli suurempi, kun kukaan osasi odottaa, sillä entinen omistaja oli
tehnyt itse kaikki sähkötyöt, ja ne piti uusia lähes kaikki. Lisäksi tuli uusia laitteita jotka tarvitsevat voimavirtaa. Jäljelle jää henkilökunnan omat järjestelyt ja siivoukset.
Viralliset avajaisia on päätetty siirtää myöhäisempään vaiheeseen. Baari avataan kuitenkin
lauantai iltana 1.10.2011

Lokakuu 2011
1.10.2011

Suomikerhon toimiston avautumispäivä lähestyy. Tänään olen menossa toimistolle järjestelemään tilojani sekä sijoittelemaan koneet ja laitteet paikoilleen, sekä testaamaan niiden
toimintaa.
Pari tuntia ennen avautumista kävin pikaisesti kameran kanssa baarilla. Halusin ottaa muutaman kuvan tiloista ja henkilökunnasta ennen asiakkaiden saapumista.
Tomi ja Anu henkilökuntineen oli sisustuksella saanut tilat todella kivan näköiseksi. Lopputulos yllätti minutkin, vaikka vaikka olen ollut projektissa mukana alusta lahtien.
Illalla on tarkoitus käydä katsomassa miten Kukkukuuruun avauspäivä sujuu.

4.10.11

Toinen päivä Suomikerhon toimistolla. Toimistossa tehtävät työt ei ole minulle uusia, sillä
olen tehnyt niitä aikaisemminkin, tilapäisesti. Nyt teen sitä neljänä päivänä viikossa.
Sää Puertossa on viimepäivinä ollut todella hiostava. Asteita on reilut 25 astetta, ja kosteus
% korkea, joten suihkulle on kovasti käyttöä.
Kukkuluuruun "epäviralliset avajaiset" 1.10. veti baarin täyteen asiakkaita. Viralliset avajaiset siirtyivät "sähköpulan takia". Kun sähkö asentajat laittoivat uudet kaapelit uuneille, niin
he asensivat niihin liian pienet sulakkeet. He eivät tienneet että suomesta tuotu Metoksen
uuni tarvitsee paljon virtaa. Myös pizzauuniin tuli liian pienet sulakkeet. Kun uunit ei toimineet ei avajaisiin suunniteltuja ruokia voinut valmistaa, joten virallisia avajaisia piti siirtää.
Viime yönä ukkosti runsaasti. Heräsimme neljän aikaan kovaan jyrinään, ja sateeseen. Minä
en salamoita nähnyt, mutta uutiset näytti illalla että salamointia oli ollut runsaasti. Myös
hienoja salamointikuvia.
Huomenna on sitten auton katsastus Realejosin katsastusasemalla (ITV). Edellisestä on kulunut kaksi vuotta, ja katsastus on tähän saakka ollut kahden vuoden välein. Katsastuksen
jälkeen lähden ajelemaan kätkö ja kuvauskierrokselle. On aika käydä katsomassa miltä Teiden maisemat näyttää tänään. Paluumatka suuntautunee Santiago del Teiden kautta. Ehkä
käyn myös Mascassa. Onhan sielläkin jokunen uusi kätkö.

5.10.11

Katsastus aika oli varattu 10:15 Saavuin konttoriin 9:45 ja esittelin nettivarauslappuni, ja
kaikki tarvittavat asiakirjat. Kaikki hyvin mutta olin liian aikaisessa, joten odottelemaan
varttitunniksi. Hieman yli 10 alkoivat ottamaan vastaan asiakkaita joiden aika oli 10 tai sen
jälkeen.
Sain nopeasti vaadittavat laput ja jonoon pääsin jo 5 yli kymmenen. Sitten alkoi odottelu.
Syytä en tiedä, mutta jono ei liikkunut mihinkään. Vajaan tunnin kuluttua minut otettiin pakettiautojen kaistalle, ja sitten kaikki oli ohi 10 minuutissa. Kaksi vuotta ajoaikaa seuraavaan katsastukseen.

Katsastuksen jälkeen suunniteltu kätkökierros Teidelle ja Mascan suuntaa jäi pois, koska
mukaan lähtijät oli saaneet jonkin vatsataudin. Onpahan kätköt navigaattorissa valmiin odottelemassa parempaa päivää.
Viikonloppuna on Puertossa tapahtuu. 7. - 9.10.2011 on Convención Internacional de Fitnes & Wellness "ISLA LAGO MARTIÁNEZ" TAPAHTUMA. Tapahtumassa on erilaisia
jumppatapahtumia, joihin on ymmärtääkseni mahdollista lähteä mukaan jumppaamaan, tai
vaikka vain kokeilemaan lajia. Esitteen teksteistä päätellen tapahtuma on BAHIA BEACH
Fitnesscenterin järjestämä
Sunnuntaina on Charcolla DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES. Tapahtuman ohjelmaa
kävin kahdesta INFOsta katselemassa, mutta en sitä löytänyt. Tiesin hakukierroksen lähes
turhaksi, mutta silti kävin molemmissa. Minulle ei ole selvinnyt että mitä tietoa noista kahdessa INFOsta saa. Ei sieltä ainakaan mitään tapahtumaesitteitä koskaan löydy.
6.10.11

Nyt on sekin päivä koettu että sain Skype viestin ilmassa olleesta lentokoneesta. Hanna kirjoitti; Jee tässä lennän juuri Ouluun. Kyllä tekniikka on ihmeellistä nykyään. Kyseessähän
oli Norwegian yhtiön lento.

10.10.11

Viikonloppuna harrastimme hieman "kulttuuria". Kävimme tutustumassa Espacio Cultural
El Tanque nimiseen paikkaan Santa Cruzissa. Se on rakennettu vanhasta öljysäiliöstä, joka
sijaitsee linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä.
Parhaillaan siellä on menossa Festival Keroxen 11. Me kävimme kuuntelemassa suomalaisen Shogun Kunitoki nimisen yhtyeen esitystä. Ryhmä tuli suomesta Santa Cruziin 45 minuutin esitystä varten.

14.10.11

Päivittäin seuraamme El Hierron tapahtumia TV:n välityksellä. Tietoa tulee kiitettävästi,
joten olen jättänyt suomen iltapäivälehdet lukematta. Ne kun tuntuvat tietävän paljon
enemmän asiasta, kun viranomaiset täällä, joten kirjoitukset on sen mukaisia.
Lennot suomesta Teneriffalle alkaa päästä vauhtiin. Hieman ihmetyttää tämän päivän lento
Helsingistä Teneriffalle. Finnairin lento lähtee Suomesta 20:45 ja on TFS kentällä 01:10
Ennen kun lomailijat ovat saaneet laukkunsa, päässeet hotelleihinsa ja saaneet huoneensa,
on kello jo aika paljon.
Olen menossa hakemaan em. lennolta pari suomalaista jotka tulevat Puerton puolelle BelAiriin talven viettoon. Kun pääsen aamulla takaisin Puertoon ja vien auton talliin, niin kello
on jo varmaan niin paljon että voin poiketa Paseo Hermanos Fernández Perdigón kadun baariin bussia odottavien kanssa aamu Cortadolle.
Nuoriso kunnostautui keskiviikkona. Pari tippaa liimaa Suomikerhon ulko-oven lukossa oli
riittävä kiusa. Pahimmassa tapauksessa se olisi tietänyt n. satasen menoa, jos murtamiseen
olisi pitänyt tilata "lukkoseppä".
Meidän tapauksessa samaan huoneistoon oli toinen ovi, josta päästiin sisälle avaamaan
liimattu lukko. Selvittiin vain lukon vaihtamisella, ja sille tuli hintaa 15€ itse vaihdettuna.

18.10.11

Viikon päästä on kivettävä Teidelle. Tarkoitus jälleen käydä aivan huipulla. Valmistautuminen on aloitettava huomenna. Olen 4 päivää viikossa Suomikerhon toimistolla, joten vapaa
päivä ei viikossa ole kun kolme, ja viikonloppuna on lisäksi Teno Alton retki.
Se tarkoittaa huomenna kauppaan menoa. Juomavarastoja on täydennettävä, ja evästä on
hankittava. Juomista on oltava riittävästi, sillä ylhäältä sitä ei saa. Lämpimällä päivällä sitä
kuluu jopa kolme (1,5L) pullollista, sillä kiipeäminen saattaa kestää jopa 6 tuntia.

Olen nähnyt kiivettävän Teidelle sitenkin että kiipeäjän kädessä on yksi 0,5 litran pullo vettä. Sellainen ei kuitenkaan kuulu meidän kiipeilyohjelmaan, sillä meillä jokaisen kiipeilijän
on kannettava juomista vähintään kolme litraa, jos meinaa mukaan. Yksi pullo (1,5L) siitä
määrästä on urheilujuomaa.
19.10.11

Juuri kun olin saanut retkijuomat ja eväät LIDListä kannetuksi autoon ja nostettua ne peräkonttiin, tuli puhelu, joka kertoi että Teidellä on lumi. En ollut nähnyt vuorta koska oli pilvinen päivä. Reilun parin minuutin kuluttua tuli tekstiviesti, joka kertoi saman asian.
Eipä tuo ensi lumi ole koskaan minun aikana vuorella pysynyt, joten uskon että 26.10. eli
viikon päästä olemme kiipeämässä kohti Teiden huippua. Sieltä me sitten katselemme El
Hierron suuntaan, että mitä siellä oikein tapahtuu.

23.10.11

Kun käy harvakseen katsomassa katuremontin edistymistä, niin silloin huomaa jos työ on
jotenkin edistynyt. Tänään edistymistä oli havaittavissa. Palmuja on istutettu, ja laatoitusta
tehty jo suurelle alueelle. Tänään siitä sai jo jonkinlaisen kuvan että millainen siitä lopullisesti tulee.
Teiden ensilumi on nyt minun erityisen huomion kohteena, sillä nousulupamme on 26.10.
päivälle. Paripäivää sitten satanut lumi on jo lähtenyt, joten meidän kiipeämisemme näyttäisi toteutuvan suunnitellusti.
Kalasatamassa on viikkoja ollut nimilistoja joihin kansalaiset on voinut kirjoitella nimensä.
Listoilla on jonkinlainen tarkoitus vaikuttaa Puerto de la Cruzin vene/laivalaiturisuunnitelman etenemiseen. Sunnuntaina 30.10. klo. 17:00 alkaa Plaza de Europalla jonkin sorttinen tapahtuma asian tiimoilta.
Lasten leikkialueen maapinta Charcolla on laitettu remonttiin. Maassa ollut pehmeä kumipinta on purettu, ja viety pois. Ennen sunnuntaisin lapsia täynnä oleva alue oli tänään tyhjä
ja hiljainen. Suomalaisvalmisteinen kiipeilyteline on myös kunnostuksen alla, ja saa uutta
maalia pintaansa.

26.10.11

Herätys 5:30 Hieman aamupalaa, vermeet kasaan ja autolle. Porukan keräys, ja kello seitsemän suuntaamme auton keulan ylös kohti Teideä. Tarkoituksemme on olla kahdeksan
paikkeilla lähtöpaikalla, kun päivä alkaa valkenee. Lupamme huipulle alkaa 13:00 joten kiipeilyaikaa jää n. 5 tuntia. Illalla sitten tiedämme, että pitikö aikataulumme ja päästiinkö huipulle saakka.
Aikataulumme piti oikein hyvin. Pääsimme liikkeelle hieman yli kahdeksan juuri kun aurinko oli nousemassa. Yläaseman luvantarkastusportilla olimme vartin yli yksi, joten nousuun
kulutimme aikaa suunnitelman mukaisesti n. 5 tuntia. Sää suosi kiipeilyä ja suuri osa saarista näyttäytyi.

30.10.11

Teno Altossa. Hieman sekaannusta kalenterimerkinnöissä, joten pääsimme Teno Alton retkelle vasta hieman ennen kymmentä.
Autotallilta kiiruhdin kohti Europa Plazaa, ja oikaisin Charcon kautta. Siellä nain aikaisemminkin kuvanneeni karusellin, joka on tehty käytetyistä autonrenkaista. Mielenkiintoisin yksityiskohta karusellissa oli se, että se toimii lihasvoimalla. Karusellin pitäjä polki pyörällä
siihen vauhtia.
Charcolta riensin Europa Plazalle vilkaisemaan "mielenosoitustapahtumaa" Plataforma del
Norte. Seinille oli ripustettu banderolleja joissa vaadittiin Casino Taoron uudistamista, TFN
lentokentän avaamista ympärivuorokautisesti (24h). Niin ja lisäksi satamahanketta jota var-

ten adresseihin nimiä viikkoja kerättiin. viikkokausia. En jäänyt sinne pitemmäksi aikaa
kuuntelemaan, koska en kuitenkaan kaikkia puheita olisi ymmärtänyt.

Marraskuu 2011
1.11.11

Kierteli hieman katselemassa kukkaloistoa hautausmaalla. Paljon oli jo laitettu hienoja kukka-asetelmia, mutta kovasti vielä kantoivat lisää kukkia portista sisälle.
Paluumatkan tein Avda. Merchor Luz kautta koska olin kuullut että ent. Principado on saanut uudet yrittäjät. Nimeksi oli jo muutettu Bar Reilupeli, ja ilmoituksen mukaan avajaisia
vietetään la. 5.11. klo. 17.00 alkaen. Onnea uusille yrittäjille!

5.11.11

Useampana päivänä on seurailtu aaltojen iskeytymistä rantaan. Paikkapaikoin aaltojen korkeus on ollut jopa 6 metriä. Rannan tuntumassa olevia teitä on jouduttu tilapäisesti sulkemaan. Kun alkaa laskuvesi, niin tyrskyt hieman pienenee, mutta veden palatessa tyrskyt jälleen suurenee. Myös uimarantoja on pohjoisrannikolla suljettu korkeiden aaltojen takia.
Illalla saamani tekstiviesti muutti tämän päivän suunnitelmia. Meidän piti lähteä Mascan
barrancoon retkeilemään. Lomalaisten sairastuminen kuitenkin muutti kaiken, ja retki jouduttiin perumaan.
Eilen oli myös tämän vuoden toinen veronmaksupäivä. Ensimmäinen oli toukokuussa. Nyt
Marraskuun pitää maksaa summa, joka on n. 1/3 osa koko vuoden veromäärästä.
Eilen on eurot vaihtanut pankkitililtä toiselle. Tänä vuonna rahansiirto taisi tapahtua pankin osalta kerralla oikein, joten tänä vuonna heille ei pitäisi tulla viivästymismaksuja.
Puerto de la Cruz on saanut euromme. Tämä on hieman niin kuin EU:ssa, sillä erolla että
siellä heitetään euroja Kreikkaan. Toivottavasti ne eurot edes pysyy tällä saarella.

7.11.2011

Liki 7 vuotta hyvin palvellut tietokone (OKI) sanoi sopimuksen illalla irti, pimentämällä
näytön, ja laittamalla koneen virransäästötilaan. Varmuustallenteeni (image) c-asemasta oli
pari kuukautta vanha, joten yritin konetta pariin otteeseen vielä saada käyntiin. Kun se lopulta käynnistyi, niin tein illalla uuden tallenteen c- asemasta.
Ei käynnistynyt aamullakaan, joten jätin se pimeäksi, kun lähdin Kerhon toimistolle ennen
kymmentä.
Siestan jälkeen vein tietokoneeni Calle Iriartelle PC tohtorille tutkittavaksi.
http://www.pcdoctorpuerto.com/main.htm Pienen tutkinnan jälkeen diagnoosi oli RAM
muistissa toiminta häiriö. Kun kyseessä on liki 7 vuotta vahat muistikammat, niin niiden uusiminen ei ole mahdollista. Muutamien "poppakonstien" jälkeen kone suostui käynnistymään. Takuuta ei työlle saanut, mutta koneen päivittäminen uudemmilla osilla on nyt suunnitelmassa.

13.11.11

Hanna saapui Norwegian lennolla TFS kentälle. Olimme Paulan kanssa häntä vastassa, sillä
olimme päättäneet viettää päivän etelän puolella.
Käveleskelimme pitkin rantaa ja kiertelimme vaatekauppoja siinä toivossa että jotain todella
hyvää ja halpaa löytyy. No löytyihän jotain ostettavaa, ja tietenkin suomen hintatasoon verrattuna halpaa, ja ennen kaikkea sellaista joita ei suomen kaupoista löydy.
Välipalan söimme jossain rantabaarissa. Se ei meitä vakuuttanut. Hanna sai kuivaksi paistetun kanan. Minä otin munakkaan, silla tiesin että sitä ei juurikaan voi paistaa väärin, tai se
menee uusiksi. Paula pysyi perinteisesti salaatissa.

Puertoon palasimme iltapäivällä 17 aikaan, sillä olimme välipalan jälkeen päättäneet että
syömme oikean ruoan Puerto de la Cruzissa.
Illalla Manun valkosipulikana voitti päivällisen italialaisen kanan 10-1
14.11.11

Eläkeiässä oleva (7v.) tietokoneemme on tullut loppusuoralle. Tänään kävin tilaamassa uusia osia, ja ne laitetaan myös uuteen koteloon. Entisistä osista ei kelpuutettu muuta kun
käyttämätön GeForce GT220 grafiikkakortti. Muut osat koostuu seuraavasti. Intel i5-2300
1155 2,80GHz, Placa Gigabyte P61-USB3-B3, Memoria DDR3 8 GB Kingston PC1333
2X4GB ja Disco duro Seagate 1 TB SATA.
Näillä vermeillä tulevaisuudessa ajankohtaisia kuvia ja web-kameroita komennellaan.

15.11.11

Iltapuhteina laittelin uusia kätkörasioita. Huomenna on tarkoitus kiertää "Talaveran reitti"
Los Siloksessa. Tämän reitin varrella on kaksi minun tekemää Geokätköä, ja niiden huoltoaika on aina kun reitillä liikkuu.

19.11.11

Tämän syksyn toinen Teiden reissu onnistui sään suhteen ihan nappiin. Aamun aurinkoinen
ja lähes pilvetön taivas muuttui aika nopeasti. Pilvirintama vyöryi ja peitti alleen observatorion ja kaiken sen alapuolelle olevan.
Me olimme kuitenkin ehtineen nousta pilvikerrosten yläpuolelle, ja saimme nauttia koko
retken ajan hieman tuulisesta, mutta aurinkoisesta säästä.

21.11.11

Tietokoneen toimintahäiriöistä johtuen kävin hakemassa päivitetyn koneen. Siinä on WIN7
käyttöjärjestelmä. Siirtyminen vanhasta XP koneesta tähän uudempaan ei tunnu onnistuvan
ihan ongelmitta. Normaaliohjelmat kyllä toimii, mutta kamerat tuottaa kovasti ongelmaa.
Käynnistäminen XP tilassakaan ei tuota ongelmaa ole poistanut.
Mielestäni löysin kameroille oikeat ajurit. Still kuva on jotenkin toiminut, mutta live kuvan
kansaa on edelleen ongelmaa.
Olen siirtänyt ja siirtänyt XP:stä luopumista, ja kovasti näyttää että paluu vanhaan ja luotettavaan XP järjestelmään saattaa vielä olla edessä.

22.11.11

Tietokoneen käyttö näyttää olevan jatkuvaa opiskelua. Nyt on opiskelussa NAT.
Olin vastaavan asian kanssa ongelmissa silloin kun laitoin kameraa toimintakuntoon tuohon
aikaisempaan koneeseen. Eilen illalla muistin Xp.n aikaisen taisteluni NATin kanssa, joten
kaivoin routterin ohjekirjan esiin ja rupesin tavaamaan englannin kielistä tekstiä. Sieltähän
ne muistiinpanoni löytyi ja asia alkoi selviämään. Loppujen lopuksi kaikki oli erittäin pienestä kiinni. IP osoite NAT asetuksissa oli 192.168.1.1. kun sen pitää olla 192.168.1.2
Kovin tarkkaan en tunne koko NAT asiaa, mutta kun tiedän että miten routterin asetukset
kameraa varten pitää olla, niin se riittää minulle. Jos jotakin kiinnostaa mitä NAT tarkoittaa,
niin tässä linkki (http://fin.afterdawn.com/sanasto/selitys.cfm/nat) tekniikkatermien sanakirjaan

23.11.11

Kuusi vuotta olen vuorilla retkeillyt, ja lähes aina on retket voitu viedä sään suhteen onnistuneesti alusta loppuun saakka. Kahdesti meidät on sade yllättänyt, ja molemmat kerrat Teno Alton retkellä.

Tänään oli vuorossa jäälleen Teno Alto. Ajoimme El Palmariin siinä toivossa, että siellä
olisi sateetonta ja maasto kuivempi ja siten käveltävässä kunnossa. Kun saavuimme Palmariin, niin sade ei ollut lakannut, ja tuuleskeli puuskittain.
Katselimme ympärillemme ja näimme matalalla olevat mustat sadepilvet, ja kadulla virtaavan veden. Tulimme siihen tulokseen että maasto on märkä ja siten myös liukas ja turvaton,
joten se ei ole ei ole nyt retkeilyyn sopivassa kunnossa. Tänään emme lähteneet ollenkaan
polulle, vaan lähdimme ajelemaan takaisin kohti Puertoa.
Puolimatkassa retkiporukasta viisi ilmoitti halukkuutensa jäädä autosta San Pedrossa ja kävellä Puertoon. Kun pysähdyimme San Pedron kohdalla sää oli sateeton ja aurinkokin hieman kurkisteli pilvien lomasta. Ryhmä jäi siihen ja minä palasin Puertoon yhden retkeilijän
kanssa. Hän oli edellisenä päivänä tehnyt yksikseen San Pedron retken, joten se ei häntä tänään kiinnostanut.
Nyt klo. 14:35 Aurinko paistaa, ja sää on parantunut huomattavasti aamuisesta. Lämpötilakin on kohonnut 22,2 asteeseen, aamuisesta 17 asteesta.
26.11.11

Sateet loppui ja Bataniin päästiin jälleen retkeilemään hienossa retkeilysäässä.
Tänään kävimme ensimmäistä kertaa Batanin baarissa Bar mi pueblossa. Olimme päättäneet
kävästä kahvilla ja samalla myös WC:ssä. Heti ensimmäisten kahvien tilauksen yhteydessä
selvisi, että baarissa ei ole normaalia baarien kahvikeitintä, sillä Capuzzinoa ei saanut, eikä
paljon muitakaan kahvivaihtoehtoja ollut tarjolla. Mustaa kahvia ja maitokahvia. Kahvit joita ryhmämme tilasi keitettiin ns. "mutteripannuilla" Isommalla keitettiin kaksi kupillista, ja
pienemmällä yksi kupillinen. Katselin hetken aikaa keittelemistä, ja päätin olla juomatta,
koska Cortadon saaminen olisi ollut onnen kauppaa. Batanin viiniä ja juustoa olisi kyllä
saanut nopeaan tahtiin, sillä suuri pullo oli baarin pöydällä odottelemassa ottajiaan.
10,6 kilometrin matkaan käytimme tänään aikaa kahvitaukoineen 6t 15 min.

28.11.11

Kaksi päivää jatkunut pieni flunssa alkoi olemaan ohi, mutta päätin kuitenkin käväistä tarkastuttamassa itseni, ettei pääse mitään jälkisairauksia tulemaan. Olen maksanut yksityistä
sairasvakuutusta, joten voin valita lääkärin mihin menen apua saamaan. Tänään valitsin Teneguian lääkäriaseman. Siellä sain niin nopeaa ja tahokasta palvelua, että kun menin vastaanotolle 8:45, niin olin jo apteekin ovella odottelemassa ovien avautumista. Täällä apteekin avaavat ovensa 9:00.

29.11.11

Uudenviinin juhla jää tänä vuonna väliin, sillä haluan hoitaa sairauteni kunnolla, jotta jälkisairaudet ei pääse iskemään. On oltava terve kun menee Gallineroon onnittelemaan uutta
isää.

30.11.11

Teno Altossa. Sää aurinkoinen ja pilvetön koko päivän.

Joulukuu 2011
1.12.11

Klo. 7:24 +17ºC

6.12.11

Itsenäisyyspäivä.
Playa Jardinin rannassa oli turistitoimiston järjestämä "itsenäisyyspäiväjuhla" suomalaisille.
Tarjolla oli ruokaa ja juomaa (paellaa ja viiniä). 6 euron liput oli käyneet hyvin kaupaksi,
sillä aidattu alue oli ääriään myöten täynnä.

Kävin päivällä katselemassa rannassa, miten juhlinta sujuu. Illemmalla kävin vielä kuvailemassa tämänvuotisia Jouluvaloja.
Illalla yritimme ajan kuluksi seurata netin kautta suomalaisten itsenäisyyden "juhlintaa",
mutta hieman huonolla menestyksellä. Kovasti ruuhkainen nettiyhteys katkeili vähän väliä,
eikä toisten vaatteiden yltiöpäinen kehuminen muutenkaan kovin hirveästi kiinnostanut.
7.12.11

Shoppailupäivä. Nyt kun sattui olemaan arkipäivä kahden pyhän välissä, niin me ajoimme
Santa Cruziin, ja etsimme Clarksin kenkiä. Löysimme oikean liikkeen mutta ovi oli kiinni.
Kun on kahden pyhän välissä arkipäivä, niin se näköjään lasketaan fiesta-päiväksi, ja silloin
liike avataan vasta 11.00 Me olimme siellä n. 10 aikaan, eikä meillä ollut aikaa jäädä odottelemaan, että ovet aukeaa. Ajoimme La Lagunaan. Al Campo, IKEA ja Decathlon oli avannut ovensa, joten sinne suuntasimme seuraavaksi.
Kun oltiin päästy jonotuksen makuun, niin kiersimme vielä La Orotavan La Villan kautta.
Jonot ja liikenneruuhkat oli sen verran valtavia, että emme enää lähden autolla ostoksilla,
ennen kun joulu ja alennusmyynti kausi on ohi.

11.12.11

Microsoft on kovasti helpottanut kohdallani Open Office ohjelmaan "siirtymistä".
Windosin uusi toimisto-ohjelma tallennusmuoto on (docx) tehty sellaiseksi, että se ei enää
aukea vanhemmilla Office ohjelmilla. Uusissa Windows koneissa on kokeiltavana tuo em.
uusi Office-paketti, joka siten lähes "väkisellä" myydään koneen ostajille.
Kun uusi Windows-kone on hankittu, niin tietenkin pitää lähteä tietokonekurssille. Siellä
sitten kysellään opettajalta, että miten tällä pääsee Facebookkiin ja Skypettelemään. Niin ja
pitäis päästä kattelemaan elokuvia. Jos opettaja kuitenkin ensin haluaisi kertoo hieman koneen muusta käytöstä ja vaikka tekstinkäsittelystä, niin se saattaa jäädä unholaan, koska
muut koneen toiminnat kiinnostaa enemmän.
Kun "kaikista kaikki tiedetään" eli on saatu alkeiskoulutus, niin sitten on kaikki "hyvin". Ei
muuta kun uudella Wordilla kirjeitä kirjoittelemaan ja niitä sähköpostilla lähettelemään.
Tietenkin jäädään innoissaan odottelemaan vastausta. Odotellaan ja odotellaan. Ihmetellään
että miksi ei kirjeeseeni vastata. Lopuksi otetaan puhelin käyttöön ja tiedustellaan asiaa.
Kuuluu vastaus. Oli siinä sähköpostissa joku liite, mutta en saanut sitä auki. Mitähän minä
tein väärin? On ne ennen auenneet.
Jos haluaa varmistaa että vastaanottaja saa lähetetyn tiedoston auki, niin se kannatta tallentaa rtf tiedostona, sillä sen avaa lähes kaikki ohjelmat, tai sitten lataa netistä ilmaisen Open
Office ohjelman, jonka saa myös suomenkielisenä. Se avaa lähes kaikki tiedostot.
Tässä en mainosta mitään ohjelmaa. Tämä kirjoitus on sitä varten, että minäkin saan päivittäin postin mukana liitteitä, jotka on tallennettu siten että niiden avaaminen tuottaa joskus
vaikeuksia, eli joutuu kierrättämään tiedostoa ohjelmasta toiseen, riippuen siitä mikä on tiedoston jatkokäsittelyn tarkoitus.

18.12.11

Edelliseen kirjoitukseen sain neuvoja ja ohjeita kiitettävästi. Nyt minun Word 2000 aukaisee
myös docx tiedostot, joten Open Office saa jäädä toistaiseksi rauhaan.
Viikko on jälleen vierähtänyt, ja ollaan kohta vuoden viimeisellä viikolla. Joulu lähestyy, ja
me olemme lähdössä suomeen sitä viettämään. Liput on tilattuna hyvissä ajoin alkusyksystä,
joten jäljellä on vain pakkaus ja lähtö

Olemme järjestäneet asuntoomme asukkaat viikoksi, mutta en voi luvata että webcam toimiin. Yritän kyllä antaa neuvoja ja ohjeita, että pitäisivät sen toiminnassa päivisin. Aika
näyttää että toimiko se.
Me toivotamme oikein hyvää Joulua sivustolla vierailleille, ja retkillemme osallistuneille.
20.-27.12.

Muhoksella Joulua viettämässä.
Tiistaina lensimme Norwegianin lennolla suomeen. Vantaan lentokentälle savuttiin illalla
22 jälkeen. Hanna oli meitä hakemassa, ja kun meidän laukkumme tuli remmille heti lähes
ensimmäisenä, niin pääsimme heti Espooseen.
Ke. 21.12. ajoimme Nurmijärvelle ja kävimme tervehtimässä Kukkuluuruun omistajia, ja
toivottamassa heille Hyvät Joulut. Samalla ostimme heidän puutarhalta joulukukan ja tuoreita kananmunia. Nurmijärveltä ajoimme Hyvinkäälle äitiäni ja siskoani tervehtimään. Hyvinkäältä palasimme Espooseen valmistautumaan ajomatkaan Muhokselle.
Meidän piti käydä huoltamolla uusimassa tuulilasinpyyhkimien sulat ja lisätä "pissapojan"
säiliöön pesunestettä. KAIVOKSELAN SHELLILLÄ meitä odotti yllätys jota en osannut
odottaa. Shell on ottanut käyttöön joillakin asemilla ulkopalveluvuorot. Meille sattui erittäin
palvelualtis poika joka lähes kielsi minua tekemästä mitään. Hän vaihtoi kaikki (3) pyyhkimien sulata. Kaksi eteen ja yhden taakse. Lisäksi hän tankkasi pesunestesäiliön, ja bensatankin. Pesi kaikki lasit, jotta uudet sulat ei heti pääse vioittumaan. Me saimme 10 pisteen
palvelun, joten siitä vielä kiitos Kaivokselan Shellille ja ulkovuorossa olleelle pojalle.
Pääsimme tienpäälle Espoosta n. 15 paikkeilla. Navigaattorin mukaan meidän piti saapua
Muhokselle 22:26, mutta kaksi kahvitaukoa myöhästytti matkaamme puolisen tuntia. ennen
vuorokauden vaihtumista pääsimme kuitenkin jo sanomisen makuun.
to. 22.12. Lähdimme aikaisin aamulla Ouluun tekemään Joulun ruokahankintoja. Olimme
kaupan ovella jo heti niiden avauduttua, joten poistuimme ulos jo 9:30 Seuraavaksi yritimme Veikon Kone nimiseen kauppaan, mutta se oli vielä kiinni, joten emme jääneet odottelemaan. Kun ei kaupanteko aamusta kiinnosta niin olkoon. Palasimme Muhokselle sopivasti
lasten lasten aamupalan aikaan. Nyt oli sitten ohjelmassa seuraavina päivinä kaikenlaista kivaa ja jännää. Kun Muhoksella oli valkoinen joulu, niin ulkoleikit oli suosittuja, aina kun
niihin oli mahdollista osallistua.

23.-.25.12.

Joulun viettoa

26.12.11

Ohjelmassamme oli asunnon luovutus ja ajomatka Espooseen. Lähdimme Muhokselta aamulla yhdeksän jälkeen. Kahden pysähdyksen taktiikalla olimme Espoossa hieman jälkeen
viiden. Eteläsuomea pahasti moukaroinut myrsky ei osunut meidän reitillemme ollenkaan.
Meillä oli todella hyvä sää ajella. Alkumatkan tie oli märkä, ja lumeton. Kura ja vesi roiskui. Jyväskylän jälkeen ti alkoi kuivumaan ja loppu matkan saimme ajella pitkin lumetonta
ja kuivaa tietä. Muutan kerran (2-3) tuulenpuuska autoa aikeilla paikoilla hieman heilautti.

27.12.11

Aikainen herätys. Aamupesut, kassit autoon ja menoksi. Kentällä olemme hieman ennen
kuutta. Hanna kääntyi takaisin ja me lähdimme harjoittelemaan Norwegianin Lähtöselvitysautomaatin käyttöä. Ei se loppujen lopuksi vaikeaa ollutkaan. Saimme liput ja ruumaan
menevään laukkuun tarvittavat tarrat. Sitten vielä turvatarkastus ja päästiin nauttimaan lentokentän kallista aamupalaa.

Lento lähti ajallaan, mutta saapui Teneriffan eteläiselle kentälle n. 20 min myöhässä. Kun
saimme laukut, niin siirrymme välittömästi Josen taksiin ja kotimatkan viimeinen osuus alkoi.
Joulu omien lasten ja lastenlasten kanssa oli 10000 kilometrin ja kahden 6,5 tunnin lentomatkan arvoinen.
29.-30.12.11 Suomikerhon toimiston muuttotalkoot.
Kahdessa päivässä muutettiin yli 4000 kirjaa ja kaikki muut tavarat Zibana Parkin kiinteistöstä uuteen paikaan, osoitteeseen Calle Iriarte 43. Mukana oli runsaasti vapaaehtoisia talkoolaisia, jotka palkittiin talkootyöstä molempina muuttopäivinä Bistro Kukkuluurussa oikein hyvällä aterialla.
Kerhon toiminta jatkuu uusissa tiloissa 2.1.2012
30.12.11

Kukkakauppa Kielo sulki ovensa.
Tuula kertoi pitäneensä kukkakauppaa 10 vuotaa, joten nyt oli aika panna pillit pussiin. Tulevaisuuden suunnitelmista ei ole tietoa, mutta kukkakauppa ei ensi vuonna enää aukea.
Oikein hyvää Uutta Vuotta 2012

