
Tammikuu 2012 

 
 
1.1.2012 Vuosi vaihtui. Olimme varustautuneet vuoden vaihtumiseen "kuoharilla". Joillakin oli myös 

viinirypäleitä, jotka on tarkoitus syödä siten että yksi joka sekunnilla, eli suunnilleen joka 
raketin paukauksella. Toiset siinä onnistui ja toiset ei. Oli ne alkupaukkeet sen verran tihe-
ään tahtiin.  

    Ilotulituksen jälkeen siirryimme kalasatamasta muiden mukana kaupungilla jatkamaan 
uuden vuoden juhlintaa. 

    
2.1.2012 Suomikerhon toiminta jatkui joululoman jälkeen uusissa tiloissa Calle Iriarte 43 ssa. 
          
4.1.2012 Batanissa. Hieman koleahko talvisää oli muuttunut sopivasti tämän vuoden ensimmäiselle 

Batanin retkelle. Me saimme tepastelle todella mukavassa säässä. Alkumatka, joka on met-
säosuutta oli vielä aamun vaikutuksesta viileähkö, mutta loppumatka ja ylämäkiosuus piti 
huolen että paluumatkalla ei viileys päässyt vaivaamaan. 

       
5.1.2012 Loppiaisaatto, ja täällä suuri ja tärkeä juhla paikallisille lapsille, sillä on lahjatoivelistojen 

jättöpäivä, ja ne pitää jättää "kuninkaille" (Los Reyes) tämän illan loppiaiskulkueessa. 
     
6.1.2012 Loppiaisaamu. Joululahjaksi saamamme Polarin rannetietokone hoputtaa lenkille. Kun sii-

hen on asetettu viikoittainen harjoitusohjelma, niin se tavallaan velvoittaa lähtemään lenkil-
le. Oikein suoritettuna viikoittainen harjoitus palkitaan sunnuntai-iltana ilotulituksella ja 
suurella pokaalilla. Pokaalia saa ihailla kellon näytössä seuraavan viikon. 

      Tänä aamuna läksimme jo yhdeksän paikkeilla Bollulloon varmistamaan että kävelymi-
nuutteja tulee viikolla riittävästi. Tarkoitukseni on saada ihailla pokaalia kellon näytössä 
myös seuraavan viikon.  

 
 Tänään olen varannut 6:lle henkilölle nousuluvat Teiden huipulle. Tarkoituksena on nousta 

kävellen huipulle 15.1. Sää vaikuttaa tällä hetkellä suotuisalta, sen on lupailtu jatkuvan 
muutamia päiviä samanlaisena, joten sen puoleen ei pitäisi olla mitään estettä kiipeämisen. 
Silloin kun luvat piti hakea Santa Cruzista niin niiden jakaminen lopetettiin, kun lumi tai jää 
esti huipulle kiipeämisen. Toivottavasti nettiluvan kanssa on sama tilanne. Huipulle ilmes-
tyvän lumen näemme täältä Puertosta käsin, mutta jäätä me emme näe. Jos retki onnistuu, 
niin se minun 13. kiipeäminen Teidelle. Niistä kaksi on tapahtunut yöllä. 

     
11.1.2012 Ei tullut uutta pyttyä rannetietokoneeseen. Viikkotavoite oli yhteensä 3:30. Tavoitteeni oli 

sykealueella 1 (1:00), alueella 2 (2:15) ja alueella 3 (0:15) Toteutunut oli alueella 1 (7:08) 
alueella 2 (4:46) ja alueella 3 (1:46) Tavoitteeni ylittyi yhteensä 10:25 ja koska kolmosalue 
ylittyi liikaa, niin pyttyä ei tullut. Kunnon kohotusohjelmassa ei harjoitusta saa tehdä liian 
korkealla sykkeellä. Jos Batanin reitin kiertää matalalla sykkeellä, niin ei kerkiä illaksi ko-
tiin :) 

 
 Entisen bussiaseman ympäristö on tyhjennetty autoista, ja alueelle on laitettu runsaasti lii-

kennemerkkejä jotka kieltävät pysäköinnin koko alueella. Missään en kuitenkaan nähnyt 
taulua joka kertoisi mahdollisesta alkavasta bussiaseman remontista, joten ai auta muu kun 
odotella, että miksi ne merkit on sinne tuotu. Toivotaan että saamme uuden bussiaseman. 

    
15.1.2012 Viikonloppu kului vuorilla. Lauantaina Batanissa, ja sunnuntai Teidelle kiivetessä. 
 
 Lauantaina Bataniin lähtiessä katselimme Teidelle. Olimme näkevinään siellä hieman val-

koista, josta arvuuttelimme että olisikohan se ollut lunta. Arvailuamme hieman häiritsi "utu" 
joka peitti hieman vuoren huippua.  

 



 Sunnuntaina asia varmistui. Ylhäällä oli perjantain ja lauantain välisenä yönä satanut hie-
man lunta. Sunnuntaina sitä oli vielä varjopaikoissa hieman jäljellä. 

 
 Polarin mittarin kunnonkohennus ohjelma ei tykännyt sunnuntain kiipeilystä, vaikka yritin 

kiivetä mittarista tarkasti sykettä seuraten. Kun 3-alueen yläraja ylittyi, niin heti huilattiin tai 
vauhtia hidastettiin. 7 tunnin reissu meni 135 keskisykkeellä. Maksimi syke oli ollut matkan 
aikana 162. Nyt on sitten harjoitusohjelma määrännyt 6 päivää lepoa. Mitenhän se onnistuu, 
kun ensi keskiviikkona pitää lähteä Bataniin. 

    
25.1.2012 Tämän viikon liikunnalliset suoritukset Polarin mittari palkitsi jälleen "pokaalilla" Toisella 

reissulla piti nousuosuudella pitää verkkaista vauhtia, jotta syke ei päässyt nousemaan liian 
korkealle. Siinä tällä viikolla onnistuin hyvin. 

 
 Viikolla (lauantaina) kävimme saaren eteläosassa, ns. "lämpimässä etelässä" Eihän siinä 

mitään ihmeellistä ollut. Toppatakki päällä kuljettiin ja "värjöteltiin". Tulipahan taas todet-
tua, ei siellä ollut yhtään sen lämpimämpää kun Puerto de la Cruzissa. 

 
 Belairissa on suomalaisilla pattitilanne. Suomenkielisen radiokanat lakkasi kuulumasta. Nyt 

ollaan kovaa vauhtia keräämässä porukkaa jotta saadaan hankituksi katolle sopiva antenni, 
jolla saataisiin näkymään suomalainen TV kanavaa. Tämä suomen TV-kanava on ymmär-
tääkseni jonkinlainen kooste kanava, jonka sisältöön katsojilla ei ole mitään mahdollisuutta 
vaikuttaa.  

    Minua ne kanavat ei kiinnosta, sillä netin kautta voin katsella ja kuunnella niitä suomen 
TV ja radio kanavia, kun minua huvittaa.  

 
 Mielenkiintoinen ylläty tapahtui viikolla. Minulle toimitettiin Suomikerhon toimistolle pari 

pakettia Pauligin Juhlamokkaa kiitokseksi Kotisivujeni pitämisestä. Kerkesin juuri ja juuri 
kiittää tuojia, kun he olivat jo poistuneet, joten tätä kautta vielä kerran kovasti kiitoksia. 

 
 Ent. Avda. Generalissimon katuremontista on kuulemma annettu hieman moitteita koska työ 

edistyminen on myöhässä. Myös jonkinlaisilla sanktioilla on rakentajia uhkailtu. Viime vii-
kolla alkoi sitten todella tapahtumaan edistymistä. Edellisellä viikolla pääsi jo Casablancan 
kohdalta ajamaan alas. Liikenne järjestelyt on kuitenkin edelleen sekaisin. Alkuun työnteki-
jöitä oli työmaalla vain muutamia ja nekin silloin tällöin. Nyt niitä on pilvin pimein, joten ne 
melkein törmäilevät toisiinsa. 

      
28.1.2012 Eilinen Spanairin konkurssi on nyt puheenaiheena päällimmäisenä. Meidän kesän liput oli 

varattu juuri em. yhtiöltä. En tiedä miten tilanne jatkuu, mutta minä varasin heti aamulla uu-
det lennot samoille päivillä. 

    Nyt on sitten ohjelmassa saada se entinen varaus jotenkin peruutetuksi. Olenkin jo lähet-
tänyt luottoyhtiöön tiedustelun että miten tästä asiassa pitää toimia. 

 
 Yöllä, kun luin uutisen niin Spanairin kotisivut vielä aukesi, ja siellä oli tiedonanto. Nyt ei 

tunnu sivut enää aukeavan ollenkaan. Ne on ehkä suljettu kokonaan, tai on kaatuneen yli-
kuormituksesta johtuen. Minä onnistuin sen tiedonannon kuitenkin tallentamaan, joten 

 
 Tässä tiedonanto: 
 
 Spanair Communication to their customers 
 
 - Spanair advises today, the 28th January 2012, that the airline has suspended operations. 

Due to these exceptional circumstances all our flights are canceled 
  - In case you have acquired a ticket with Spanair to fly in the next days or weeks, there are 

different alternatives: 



 
 a - If you have paid the ticket by credit card, please ask for information from your credit 

card issuer or bank about the different refund options. 
  
 b - If you have travel insurance, please contact your insurance provider to receive informa-

tion about coverage. 
  
 c - If you have bought your ticket in a travel agency, please contact them. 
  
 d - If you have purchased a ticket with Spanair that is operated by another airline, in princi-

ple your flight will be unaffected. However for clarification we suggest you contact the op-
erating airline. 

  
 e - Spanair, in coordination with the Generalitat, has reached an agreement with Vueling, 

Iberia & Air Europa. For all those passengers that bought tickets to fly in the next three days 
they will have the option of a special fare: 

 
 The price of the tickets will be different according to the destination: 
  
 o Domestic & Balearic islands: 60 EUR 
 o Canary islands: 90 EUR 
 o International: 100 EUR 
 
 f - In all other cases to claim the refund of your ticket, please contact: 
 · Spanair sales offices 
 · AENA help desks located in airports in Spain 
 · Tourist information offices in Spain. 
 · Catalan consumer agency 
  
 - Spanair is permanently in contact with the Spanish aeronautical authorities and the airports 

where the airline operates its flights to deal with this situation. 
  
 - The Spanair contact center (Telephone number within Spain: 900 13 14 15 and from out-

side Spain: +34 971 916 047) and our Spanish sales offices in the airports will remain open 
to attend to customers. 

  
 - Spanair apologises to all our customer affected by this situation 
  
 Barcelona, January 27th of 2012 
  
 
 Jotain on tapahtunut tuon Puerton katuremontin suhteen, sillä eilisen päivän aikana Hiper 

Dinon viereinen risteys valmistui lähes käsittämättömällä vauhdilla. Aikaisemmin vastaava 
työn suorittamiseen ei viikko tai kaksi riittänyt. Eilen myös näin työmaalla ensimmäistä ker-
taa betoniauton, joka pumppasi valmista betonia tienpohjaan. Tähän asti kaikki betoni on 
tehty käsin myllyllä. Ehkä se sittenkin valmistuu Karnevaaliin mennessä.  

       
29.1.2012 Edelleen vastustaa tuo uusien lentolippujen ostaminen. Eilinen varaus ei tunnu menevän 

läpi. Lippuja myyvä toimisto selittelee että jokin varmennus ei mene läpi, ja yrittää saada 
minut maksamaan liput pankkiin, johon minä taas en suostu. Jouluna pankista saatu uusi 
kortti, joten pitäisi toimia. Kelpasi se hotellien ja Norwegianin matkojen maksuun. Kohta 
varmaan pitää tehdä uusi (3.) varaus. 

 



 Kyllä taitaa tuo katukorjaajien sanktio juttu pitää paikkansa, sillä miehiä oli tänään sunnun-
tainakin töissä. 

 
 
Helmikuu 2012 

 
4.2.2012 Vk. 5 Olemme päässeet helmikuun puolelle. Etelä-Suomessa on jälleen autoilijat näyttäneet 

ajotaitonsa. Iltapäivälehtien otsikot "näkyvyys 8 metriä ja nopeus 120 km/h" kertoo kaiken 
eikä se selittelyjä tai puolusteluja kaipaa. 

 
 Keskiviikkona kävimme Santiago del Teidessä katselemassa mantelipuiden kukintaa. Niis-

säkin kukinta-aika hieman vaihtelee, riippuen puiden sijainnista. Varjopaikoissa myöhem-
min, ja aurinkoisilla paikoilla aikaisemmin. Meidän kuvaamissa puissa oli kukinta hyvässä 
vauhdissa. kukkien lisäksi puussa oli vielä hieman viimevuotisia manteleita. 

 
 Tänään la. Kirpputori päivä. Suomalaiset oli runsain joukoin edustettuna tänään, olihan sää 

oikein suotuisa myyntipöytien tutkintaan. Aina sieltä jotain pientä ostettavaa löytyy. Jos ei 
"rompetta" niin sitten ruokaa. 

 
 Kauppahallin pollerian jono oli tänäänkin pitkä. Jonossa saa olla tarkkana että saa vuorol-

laan palvlua. Tiskin vieressä oleva paikallinen nainen yritti joka välissä tyrkyttää vuoronu-
meroaan, kun summeri pärähti ja uusi palvelunumero tuli näyttöön. Myös minuun vuorolla 
hän sitä yritti, mutta ei onnistunut. Minulla numero 60 ja hänellä 70. Etuileminen jonoissa 
näyttää olevan jonkinlainen urheilulaji. 

 
 Hallin ala-aulassa esiteltiin jotain uutta hieronta juttua. Hierottavat istuivat ja hierojat nojai-

livat. Toiminta näytti sivusta katsottuna "hivelyltä". Hintaa tällä uutuudella oli muistaakseni 
7€/10min. 

    
6.2.2012 Suomella valittiin eilen historian 12. presidentti. Minä en huomannut, että TV Canarian pai-

kallisuutiset olisi edes maininnut asiasta. Niin kaukana suomi on täältä katsottuna. 
 
 Tämän aamun pääaihe, otsikolla POR FIN näytti olevan se että, että Gran Canarian saarella 

oli vuoristoon satanut sentti lunta ja paikalliset oli siellä sankoin joukoin lumiukkoja ja lu-
mipalloja tekemässä. 

    
7.2.2012 Santassa on Murgas laulut raikuneet jo toista viikkoa. Lasten kuningatarkin on siellä jo va-

littu. Täällä Puerto de la Cruzissa on esiintymislavan rakentaminen vasta alku vaiheessa. 
Jonkunlaisia telineitä oli tänään pystyssä Ayuntamienton edessä. Täällä ensimmäinen ku-
ningatar, lasten kuningatar valitaan 12. helmikuuta. 

 
 Tänään oli autot valloittaneet Avda. Bethancourt y Molina kadun. En tiedä milloin puomit 

on poistettu, mutta kyllä siellä jo liikennettä oli entiseen malliin. Autojen pysäköinti mah-
dollisuutta on kovasti rajoitettu, ja moottoripyörien pysäköintipaikkoja vastaavasti lisätty. 
Kävelykatu osuus on vielä hieman kesken, ja muitakin viimeistelyitä oli työn alla. Ravinto-
lat ja kauppiaat pääsevät viimeinkin laittamaan pöytänsä ja myyntitelineensä pihalle. 

     
8.2.2012 Viime keväänä Decathlonista ostetut sadeviitat oli tänään tarpeen. Ne piti ottaa käyttöön, 

heti lähtöpaikalla, sillä olimme ns. "pilvessä" ja tiputteli hieman vettä. Metsäosuuden jäl-
keen saimme survoa viitat reppuihin. Hetken päästä tiputteli taas vettä, mutta sekin lakkasi 
parissa minuutissa. Loppumatka Bataniin oli sateetonta. 

 
 Kahvilla ollessamme katselimme taivaan kirkastumista ja olimme tyytyväisiä, kun pilvikor-

keus oli noussut n. 1000 metriin ja kaikki vuoristot näkyi oikein hyvin.  



 
 Batanista lähtömme jälkeen vyöryi pilvet mereltä päin Batanin laaksoon ja alkoi taas tiputte-

lemaan vettä, joten loppumatka mentiin sitten vuorotellen, viitan kansa ja välillä ilman viit-
taa. Tulipahan nyt testattua, että suurikokoinen, ja kevyt viitta joka peittää myös repun on 
hyvä kantaa näin epävakaisen sään vallitessa aina mukana, vaikka sitä ei alkumatkasta tar-
vitsisikaan. 

    
11.2.2012 Karnevaalin ohjelma on julkaistu, ja on jaossa. Jos ei pääse hakemaan tai ei kerkeä sitä saa-

maan, niin tässä se on tässä karnevaaliohjelma_2012 imutettavissa. 
 
 Tänään oli 11:30 vanhojen autojen "Mercedes" näyttely Avda. Colonilla. Huomenna klo. 

20:00 lapsi kuningattaren valinta Plaza de Europalla. 
    
12.2.2012 Pilvipeite rakoilee, ja aurinko näyttäytyy pitkästä aikaan, ja lämmittää mukavasti. Viikon 

alin yö-lämpötila minun mittarin mukaan +13 astetta. 
 
 Eilen kävin ostamassa pääsylipun illan tapahtumaan Plaza de Europalle. Olen menossa en-

simmäistä kertaa maksulliselle alueelle ottamaan valokuvia. Tänään ohjelmassa lapsikunin-
gattaren (Reina Infantil) valinta. Torstaina on vuorossa karnevaalikuningattaren (Reina 
Adulta) valinta. 

 
 Tänään kävin tekemässä Visantassa kaupat Metz (58 AF-2 for Canon) salamavalolaitteesta. 

Sen testaus on tänä iltana em. tapahtumassa. Pieni ongelma on se että käyttöohje on englan-
nin kielinen, ja sen kaikki salat ei ole minulle vielä kunnolla selvinneet. Yritin löytää netistä 
suomenkielistä ohjetta, mutta turhaan. Nyt kuitenkin lähden testaamaan sen toimintaa sillä 
harjoitus on paras opettaja. 

     
14.2.2012 Hyvää ystävänpäivää. 
 
 Belairin puutarhan "linnut" on kovasti vähentynyt. Siellä on pari viikkoa ollut mies häkin 

kanssa pyydystämässä kukkoja ja kanoja. Toissapäivänä puutarhassa oli jonkinlainen neu-
vottelu virkavallan kanssa, mutta pyydystys jatkuu. 

 
 Tänä aamuna oli jo kovin hiljaista. En kertaakaan herännyt kukkojen aamu-huutoon. Käynti 

parvekkeella kuitenkin paljasti, että niitä on vielä ainakin pari kappaletta jäljellä. Oikeaan 
suuntaan ollaan menossa. 

 
 Kun kukot vähene, niin koirat lisääntyy. Nyt muuan canarioso on alkanut käyttämään aluet-

ta koiransa "ulkoiluttamispaikkana", joten entinen "lintupuisto" on pikkuhiljaa muuttumassa 
koirapuistoksi. 

    
16.2.2012 Eilen Teno Altoon mennessä näimme Teiden saaneen lumipeitteen. Ihan korkein huippu oli 

edelleen lumeton, mutta alemmat rinteet olivat valkoisina. 
 
 Aamun uutislähetysten tärkeimmät uutiset vaikutti olevan karnevaalit ja lumi. Santa Cruzin 

karnevaalikuningattaren valinta oli "ensimmäisenä" ja lumi Teidellä ja Gran Canarialla oli 
toisena. Normaaliin tapaan paikalliset pyrkivät autoillaan ylös lunta katselemaan, ja teitä 
ruuhkauttamaan. 

     
18.2.2012 Kirpputoripäivä. Liikkeellä aikaisin, sillä muitakin menoja oli päivälle varattu. Tällä reissul-

la Teide näyttäytyi, ja pääsin ottamaan ensimmäiset kunnolliset lumikuvat huipusta. 15.1. 
kiivetessämme Teidelle, oli siellä jo silloin lunta, mutta vain sen verran että voi sanoa lunta 
sataneen. 

 



 Illalla Karnevaalin avajaiskulkue. Olin kuvailemassa kulkueen lähtöpaikalla, sillä siellä pää-
see näkemään jo valmistautumista, ja pientä "kenraaliharjoitusta" Samalla jatkoin ulkopuo-
lisen salamavalan testaamista. Kappale kerrallaan ohjekirjasta selviää. Valolaitteen ruudussa 
lukenut TILT teksti hämmensi muutamaa kuvaa ottaessa. Ilmoituskin selvisi tänä päivänä, 
joten se ei ensi kerralla enää vaivaa. TILT teksti ilmoittaa, että datayhteys kameran ja sala-
mavalon välillä on poikki. Olin kääntänyt valolaitetta liikaa, ja se ei ollut lukittunut suoraan 
eteenpäin. Nyt kamera ei tiennyt kuinka paljon valoa oli kallistettu, joten se ei osannut säätä 
valotusta oikein. 

    
22.2.2012  Vanhojen autojen  kulkue jäi minulta maanantaina 21.2. väliin. Latasin sunnuntaina Mic-

rosoftin sivuilta Win 8 "beta" version, ja asensin sen koneeseeni. Se ei onnistunut, kunnolla, 
joten jouduin seuraavana päivänä uusimaan se asennuksen. Sillä aikaa autot kerkesi tulla ja 
mennä. Olen nähnyt ne samaiset autot moneen kertaa, joten ei ole iso vahinko jo kerran pas-
saa kulkueen.  

 
 Nyt on helppo olla, kun ei tarvitse enää miettiä, että pitääkö kohta taas ostaa uusi windows, 

ja mitähän hyvää siinä mahtaa olla, vai onko mitään. Ei tarvitse, joten voi rauhassa satsata 
Win 7 version opiskeluun ja "virittelyyn". 

 
 Sardiinin hautaus alkoi illalla n. 21:30. Aluksi olin lähtöpaikalla kuvailemassa lähdön alku-

tunnelmia. Saatto väkeä oli vähän, vain muutamia henkilöitä. Hieman ennen kulkueen start-
tia siirryin ent. Spar kaupan kohdalle, ja nousin suuren paperinkeräys laatikon päälle. 

 
 Saattoväkeä valui koko ajan alaspäin. Kun kala oli jo näkösällä, niin mustapukuisia saattajia 

kiiruhti vielä omille paikoilleen, ja aloittivat itkunsa asiaan kuuluvalla tavalla. 
    
25.2.2012  Eilen illalla "korkokenkämaraton" Osallistujia valui kohti Charcon puistoa pitkin iltaa. Kil-

pailijoiden esittely oli puiston esiintymislavalla. Esittäytymisten jälkeen n. klo. 22.00  kil-
pailijat siirtyivät San Telmoon, josta varsinainen kilpailu sitten kohti Charcon puistoa alkoi. 

    Normaalin tapaan kadun reunustat oli tungokseen saakka täynnä, joten minun osalta kil-
pailun katseleminen jäi pelkästään esittelytilaisuuden seuraamiseen. 

 
 Tämä aamuna aurinko nousi lähes pilvettömälle taivaalle. Lämpötila varjossa tällä hetkellä 

17,4ºC (klo. 11:26) Ulkona aurinkoisilla paikoilla reilusti yli 20 asteen, joten on tulossa 
näillä näkymin ihanne sää tämän iltaista karnevaalin päätöskulkuetta ajatellen. Kulkue start-
taa klo. 16:00. 

     
26.2.2012 Olin seuraamassa eilistä päätöskulkuetta ensin lähtöpaikalla Avda. de Cólonilla. Kulkueen 

lähdettyä liikkeelle siirryimme katselemaan uutta kuvauspaikkaa. Sopiva paikka löytyi Calle 
Obispo Pérez Cáceres kadulta, lievästä ylämäestä. Siinä kuvasin varsinaisen kulkueen ohi-
tuksen. 

 
 Kulkueen loppuosassa soi musiikki niin kovalla volyymillä, että siirryin seuraamaan kulku-

een lopun omalta parvekkeelta, josta myös viimeisimmät kuvat otettu. 
 
 Kuvia tuli "napsittua" Gran Cososta sen verran runsaasti, että niiden läpikäyminen ja vali-

koiminen vei muutaman tunnin. Onnistuneimpia otoksia laitoin sivuille. 
http://www.retket.info/ajankohtaista/cosokuvat_2012.htm  

 
  
Maaliskuu 2012 

 
3.3.2012 Chamorcassa. Edellisestä Chamorcan retkestä oli ehtinyt kulua jo useita kuukausia. 
 



 Aikaisempien keväiden, maaliskuun kukkaloistoa ei ollut nyt havaittavissa. Kuivuus näkyi 
joka paikassa. 

 
 Kanarian punakellon kukintoja nähtiin alkuosuuden metsätaipaleella, mutta pohjoisrannikon 

puolella niitä ei ollut. Valvatit oli myös kärsineet kuivuudesta, sillä ennen niin runsaat kel-
taiset kukinnot polkujen varsilla oli nyt vain muutaman yksilön varassa, ja nekin metsän 
suojassa, jossa kosteutta näytti olevan hieman enemmän kun avoimilla paikoilla. Mehikasvit 
näyttivät pärjäävän vähemmälläkin kosteudella. 

 
 Barranco de Roque Bermejo oli niin kuiva, että vettä löytyi vain syvemmistä kuopista. Ken-

kiä ei olisi saanut kastumaan vaikka kuinka olisi yrittänyt 
    
4.3.2012 Tänä aamuna aurinko nousi pilvettömälle, siniselle taivaalle. Olimme aikaisemmin jo suun-

nitelleet että tänään on San Perdon retkipäivä. 
 
 Menomatkalla oli tarkoitus käydä tarkastamassa yksi kätkö, joka matkan varrella. Kätkön 

välittömässä läheisyydessä oli kuitenkin liikaa väkeä, joten jätimme sen paluumatkan asiak-
si. 

 
 San Pedrosta lähdimme laskeutumaan alas, kohti La Casonaa. Casonan kohdalla kiviaidassa 

oleva ovi oli auki. Kurkistimme siitä sisään. Sisäpihalla ollut mies viittoili meidät nähtyään 
heti tulemaan sisälle. Meidän San Pedron reissuilla tämä oli ensimmäinen kerta, kun ovi sat-
tui olemaan auki, ja pääsimme kurkistamaan sisälle. 

 
 Vuonna 2007 kuvasin rakennuksen vieressä kylttiä, jossa kerrottiin rakennukseen suunnitel-

lusta remontista, jonka toteuttaisivat nuoret oppisopimustyönä. Nyt se remontti oli menossa, 
ja paikalla ollut mies esitteli meille jo tehtyä työtä oikein innokkaasti.  

 
 Kiersimme kaikki rakennuksen huoneet. Näimme keittiön, WC.n ruokasalin ja pari kolme 

muuta salia. Lopuksi kuljimme kahden vielä remontissa olevan huoneen läpi, ja palasimme 
takaisin sisäpihalle, josta lähdimme kierrokselle. Päästyämme viimeisestä ovesta sisäpihalle, 
taikoi mies jostain käteensä pienen punotun korin ja ojensi sen meitä kohti. Asia oli heti 
ymmärretty. Paula kaivoi taskustaan siihen pari euroa, ja mies vaikutti oikein tyytyväiseltä. 
Mutisi jotain Cortadosta. Olimme oikein tyytyväisiä näkemäämme, sillä olihan tätä sisätilo-
jen näkemistä tavallaan odotettu jo yli viisi vuotta. 

 
 Paluumatkalla sitten kävimme sen kätkön tarkastamassa. "Log book" oli vasta puoliväliin 

kirjoiteltu, joten sen vaihtaminen ei ollut vielä tarpeen. 
     
7.3.2012 Eilen saatiin Suomikerhon toimiston seinään uudet kyltit, joten nyt toimiston löytää parem-

min. 
 
 Batanin sää vaikuttaisi oleva kosteampi kun muualla saarella. Tänään olimme jälleen pilvien 

peittämällä retkellä. Lähtöpaikalla olimme "pilvessä" kuten muutamalla aikaisemmallakin 
retkellä. Retken aikana ei satanut silleen oikeesti, mutta pilvikosteutta saatiin tuulen mukana 
päällemme. Se vaikutti pieneltä sateelta, mutta ei edes kunnolla kastellut. Kasvillisuus kui-
tenkin on huomattavasti elinvoimaisempaa kun Chamorcassa viikkoa aikaisemmin. 

 
 Kun olimme Batanissa tammikuun 22 päivänä, niin perunasato oli kukkimassa. Seuraavalla 

viikolla varret oli niitetty pois. Nyt siellä istutettiin jo uutta satoa. Tuolla jaksotuksella saa 
vuodessa ainakin 3 satoa. 

     
8.3.2012 Avda. Familia Betancourt y Molina kadun remontti alkaa olla viimeistely vaiheessa.  Kadun 

Hiper Dinon puoleiseen päähän ollaan asentamassa jonkinlaista kiipeilytelinettä. Teline 



koostuu viidestä 12 tasoisesta (Dodekaedri) kappaleesta. Kappaleisiin on kiinnitetty tartunta 
palikoita. Samanlaisia tartuntapalasia olen nähnyt Decathlonin urheiluvälinekaupan kiipei-
lyosastolla. Hieman vielä odottelen jotain pehmuketta ymprille. 

 
 Myös Canario autoilijat saavat jotain uutta. Ajokaistan vasemmassa reunassa on keltainen 

viiva, mutta se ei luultavasti toimi, koska nyt ollaan poraamassa 100 mm reikiä kadun reu-
naan. Oma käsitykseni poratuista reijistä on, että niihin tulee aikanaan tolpat, joiden tarkoi-
tus on estää autoilla ajo kävelykadulle. 

    
16.3.2012 Viikot (4 pv.) kuluu Suomi-kerhon toimistolla ja vapaa päivät Batanissa. 
 
 Batanin tämäntalvinen "vetovoima" perustuu siihen, että monet retkeilijöistä on jo kiertänyt 

suurimman osan reiteistäni. Batan on ohjelmassa ensimmäistä talvea, joten sen suosio on 
etupäässä sitä johtuva. Se kuuluu myös vaikeusasteeltaan helpoimpiin, eli Teno Alton kans-
sa samaan sarjaan. 

     
17.3.2012 Aamulämpötila +20,2 Tulossa hieno retkipäivä. La Lagunan mittarit näytti iltapäivällä 30 

astetta. 
     
19.3.2012 Iltauutisissa annettiin ymmärtää, että Puerton satamahanke olisi saamassa tuulta purjeisiin. 

Huomenna 20.3. on 10 aikaan jokin tiedotustilaisuus, joten toivottavasti illemmalla on uuti-
sissa jotain uutta kerrottavaa asian tiimoilta. 

    
21.3.2012 Teiden tien varressa Piedra de la Rosan kohdalla kukki runsaasti kirsikkapuita. 
 
 Ajelimme Teiden kautta Zonas Negras alueelle etsimään kätköjä. Kyydissä olleille se oli 

ensimmäinen kätköjen etsintäreissu, joten ehkä se "kärpänen" pääsi hieman puraisemaan. 
 
 Mascassa metsäpalon aikana tuhoutuneen Restaurante Fuenten remontti näytti olevan ohi. 

Kahvila/myymälä on saanut uudet toimivat tilat, ja ravintola puolella oli kunnollinen "nou-
tolinjasto". 

 
 Paluumatkalla kävimme katsomassa Garachicon valmistunutta satamaa, jota ei vielä ole 

otettu käyttöön. Ei siinä ainakaan ollut yhtään venettä. 
     
27.3.2012 Klo. 8:00   +17,4ºC 
    
29.3.2012 Eilen kävimme kaupasta hamstraamassa ruokaa, koska kovasti puhuttiin tämänpäiväisen 

yleislakon vaikutuksesta. Kaikki kaupat kiinni, baarit kiinni, lento- ja bussiliikenne pysäh-
dyksissä. 

 
 Aamulla menin Suomikerhon toimistolle, vain Ñamera ja Kukkuluuruu oli kiinni. Muut 

näköetäisyydellä olleet paikat oli auki. Kuulin myös useiden kauppojen olevan auki. 
 
 Kukkakauppa Kielon entisiin tiloihin tullut uusi yrittäjä on jo sulkenut ovensa. Olikohan 

mahdollinen "starttiraha" liian pieni, kun ei riittänyt kuukautta pitemmälle. 
    
31.3.2012  Talaverassa. Sateeton kausi on tehnyt tehtävänsä myös Siloksen metsissä. Kuivuus näkyy 

kaikkialla. Paikka paikoin lehtikasvien kuivuneet ja kellastuneet lehdet muistutti suomen 
syksyistä ruskaa. 

 
 Tällä reissulla tarkastin myös kaksi kätköäni. Molemmat (Talavera ja Cueva Negra) olivat 

kunnossa joten eivät ne ei kaivanneet huoltotoimenpiteitä. 



    Kävijöitä ei talvikuukausien aikana ole ollut kun 2-3 Syksyllä kun ilmat alkoi viilenee, 
niin kuittausten määrä oli romahtanut. Sään lisäksi myös retin vaativa maasto ja "pilvikor-
keus" saattaa on tekijä joka saattaa rajoittaa etsintää. Kätkön etsiminen "pilvisessä" säässä ei 
ole helppoa, eikä aina edes turvallista. 

 
 
Huhtikuu 2012 

 
1.4.2012 Oikein hyvää aprillipäivää, ja alkavaa Pääsiäisviikkoa. Puertossa on viikolla useita pääsiäis-

kulkueita. Ohjelma ajankohtaista sivulla. 
    
2.4.2012 +18,8ºC Tälle päivälle luvattiin kaikille saarille vesisadetta. Katsotaan miten käy. Eihän 

tuota ole satanut koko talvena, joten olisihan se jo hieman toivottua, että edes vähän sataisi. 
     
3.4.2012 Merkkipäivä. Täytin tänään vuosia. Hanna saapui päivällä viikon lomalle. Kävimme illalla 

Magassa syömässä kanaa pippurikastikkeella. Se kun on em. paikassa todella hyvää. 
    Syntymäpäivän vietto ja juhlinta siirrettiin huomiseen johtuen siitä että Hannalla oli ollut 

pitkä ja raskas matkustuspäivä.  
    
4.4.2012 Titós Bodequita. Olin varannut pöydän patiolta kolmelle hengelle. Menimme juhlistamaan 

syntymäpäivääni, ja halusimme viettää se todella hienossa ympäristössä. Meidän juhla-
ateria koostui useista pienistä annoksista ja erittäin hyvästä FLORENTINO viinistä. 

     
6.6.2012 Pääsiäisviikon kulkueista tänään oli vuorossa kolme. Päivällä kuulin että aamuinen kulkue 

(klo. 5:00) oli peruttu sateen johdosta. 
 
 Toinen kulkue klo. 17:00 PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR 
 
 Kolmas kulkue klo. 20:15 Procesíon Magna del Santo Sepulcro. (pitkänperjantain kulkue). 
    
7.4.2012 Kirsikkapuiden kukinta oli Batanissa hyvässä vauhdissa. Olen kuullut puhuttavan, että en-

sisyksyn viinisato olisi jo "mennyt pilalle" kun ei ole satanut. Batanissa kuitenkin viini kas-
vaa voimakkaasti. 

 
 Sää patikointiin oli ihan loppumatkan sadetta lukuun ottamatta paras mahdollinen. Sadevii-

tat oli jokaiselle mukana, mutta niihin ei meidän tarvinnut turvautua. 
    
8.4.2012 Tänään saapunut sähköpostiviesti sisälsi seuraavanlaisen ilmoituksen. Kevätlounas. Manun 

baari Gallinerossa, "jälkeenjääneille" asiakkaille 15.04.2012. Klo 15.04 alkaen, Manun ai-
kaa. 

 
 Menu: 
 Alkupala. Lohisosekeitto ja leipä 
 Pääruoka. Lihapaella 
 Jälkiruoka. Talon jälkiruoka tai jäätelö 
 Juomat. Viiniä tai olutta 
 Tarjoushinta.  9,00 euroa / henkilö 
 
 Ilmoita tulostasi perjantaihin 13.04 mennessä Manun baariin tai Mikolle. 
 mikko@telefonica.net tai henkilökohtaisesti 
 Paikkoja on noin viidellekymmenelle (50). 
 
 Minut oli laitettu ottamaan vastaan ilmoituksia, joten ei muuta kun viestiä tulemaan. Olen 

valmiina. 



 
11.4.2012 Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä iski meidän huusholliin "mahatauti". Ensin se otti 

otteen Paulasta ja seuraavan yönä Ensin Hannasta ja lopuksi minusta. Paula sai Teneguian 
lääkäriasemalta hoito-ohjeet ja apteekista siihen lääkkeet. 

 
 Minulla ja Hannalla oli lääkkeet valmiina kun oireita alkoi ilmaantumaan, joten pääsimme 

heti hoitamaan itseämme lääkäriaseman ohjeiden mukaisesti. Sitä huolimatta yö oli melko 
kamala. 

 
 Hannalla oli puolilta päivin lento suomeen, joten varmistaaksemme lentomatkan onnistumi-

sen kävimme aamulla Teneguian lääkäriasemalla, jossa hän sai rokotteen tautia vastaan. 
Rokotteen ansiosta Hannan kotimatka oli sujunut oikein hyvin. 

    
15.4.2012 Kevätlounaalla Manun baarissa.  
 
 Kevätlounaskutsu "Jälkeenjääneille" sai ennakkoon ilmoittautumaan n. 60 ruokailijaa. Pai-

kalle ilmaantui kuitenkin yli 80. 
 
 Sää oli aurinkoinen ja suosi Manun baarin runsaiden ulkotilojen käyttöä, joten kaikki mahtui 

mukaan. 
     
16.4.2012 Aamu valkeni sateen merkeissä. Lämpötila hieman jälkeen 7 oli alle 13 astetta. Nyt kuiten-

kin 9:30 auringon säteet puskee pilvikerrosten läpi, ja lämpökin kohonnut 18 asteeseen. 
    
18.4.2012 Kevään viimeinen Batanin retki tehty, ja kylä saa jäädä viettämään omaa rauhaiseloaan. 
 
 Viinin jonkinsorttinen "myrkytys" oli menossa ja maaliskuun alkupuolella istutettu peruna 

puski jo varsiaan pintaa. 
 
 Seuraavana on ohjelmassani uusien reittien metsästys. Alustavia suunnitelmia on jo tehty, 

mutta niiden varmistuminen on vielä epäselvää. Ensin tulee tutkia karttoja ja netistä löytyviä 
erilaisten reittien gpx tiedostoja. Sitten vielä täydennetään tutkimista Google Earth ohjel-
malla. Lopuksi mennään GPS laitteen kanssa maastoon, ja tukitaan reittien kunto ja turvalli-
suus. Samalla kuittaillaan kohdalle sattuvia Geokätköjä. 

    
19.4.2012 Vappu lähestyy ja Manu pistää pystyyn pienet Vapun vastanottobileet. 
     
21.4.2012 Kukkuluuruussa oli tämän talvikauden viimeinen työpäivä. Siellä vietettiin kauden päättä-

jäisiä, joten baariin oli kokoontunut runsaasti Puertossa vielä olevia suomalaisia. 
    
27.4.2012 +20,2ºC n taivas pilvinen ja pientä tihkusadetta. Tälle päivälle ennustettiin runsaita sateita, 

mutta vielä ei ole em. sadetta kummempaa esiintynyt. 
 
 Illalla satoi vettä oikein kunnolla. 
     
28.4.2012 Feria de Abril (28.-29.4.2012) Shopping center Martiánezin etupuoleiselle ylätasanteelle oli 

rakennettu esiintymislava jossa tanssiryhmät esittivät Sevillanas tansseja. Esiintyjinä tanssi-
koulun oppilaita. Halukkailla oli myös mahdollisuus päästä kokeilemaan Flamengon askelia 
opettajan johdolla. 

 
 Viereen oli myös rakennettu suuri baaritiski, josta myytiin Andalucialaista pikkupurtavaa 

(Paella), ja juomaa jokaisen maun mukaan. 
    



29.4.2012 San Perdrossa. Samalla tutkailin reitin varrella kasvavia Agaven eri lajikkeita. Olen yrittänyt 
netistä löytää sivustoja jotka kertoisivat eri lajikkeiden eroista. Miekan malliset lehden on 
erivärisiä, ja hieman erimallisia, mutta lähes aina saman nimisiä, (Agave Americana). 

 
 San Pedron polun alkupäässä on kyltti, jossa koiran omistajille on kirjoitettu ohjeet. Ohjees-

sa kielletään polulla koirien irrallaan pitäminen, ja joillakin roduilla pitäisi olla vielä kuono-
koppa. Lisäksi kehotetaan koiran omistajia keräämään "jätökset" pois polulta.  

 
 Joka ikinen kerta kun olemme siellä kävelemässä, niin lähes kaikki koiran omistajat päästää 

koiransa vapaaksi juoksentelemaan ja muita polulla kulkevia ihmisiä säikyttelemään. Kun 
vapaana juokseva iso koira tulee vauhdilla kohti ja syöksyy suoraan jalkoihin, niin kyllä sii-
nä säikähtää. 

 
 Tämän päivän kävely ei tehnyt poikkeusta edellisiin, sillä törmäsimme jälleen lukutaidotto-

maan koiran omistajaan. Irtokoira tuli kohti vauhdilla, jolloin omistajanainen huutaa 20 met-
rin päästä, että "no pasa nada, no pasa nada". Ei tämä säikähtäminen ole ainut harmi, mitä 
koirien omistajat aiheuttaa. Paikka paikoin polulla kulkeminen vaatii melkoista pujottelua ja 
pomppimista jotta pystyy kaikki kokkareet kiertämään. 

 
 
Toukokuu 2012 

 
1.5.2012  HAUSKAA VAPPUA! 
    
2.5.2012  Klo. 09:00 +20,0ºC  
    
3.5.2012 Kesän ohjelmaa kuuluu etsiä tulevalle kaudelle uusia reittejä. Ensimmäisenä oli tarkastelu-

vuorossa reitti Casa Carlos - Afur - Playa del Tamadite - Taborno - Casa Carlos. Lähdimme 
liikkeelle aikaisin aamulla, koska emme tienneet päivän reitille pituutta. Meillä oli GPS lait-
teessa ohjeena kaksi reittiä. Ensimmäinen 8,6 km ja toinen 12,6 km mittainen. Lähtöpaikalla 
emme vielä tienneet kummanko reitin tulemme kiertämään, sillä ensin piti nähdä maasto, ja 
reitin alkuosa Afuriin saakka.  

 
 Alkuosa oli erittäin jyrkkää laskuosuus, ja lisäksi vielä piikkisten Mora pensaiden valloitta-

maa. Polku ei kuulunut merkittyihin reitteihin, joten sen huolto ja pensaiden leikkuut oli 
jäänyt tekemättä. Polun kunto parani ennen Afuria, joten päätimme, että kun aikaa on niin 
kierrämme pitemmän reitin. 

 
 Afurissa kannatimme hieman paikallista baarin pitäjää, ja ostimme häneltä purkillisen kyl-

mää Fantaa. Kylmä juoma oli oikein vilvoittavaa, sillä taivas lähes pilvetön ja lämpötila oli 
+28º. 

 
 Afur - Playa del Tamadite osuus oli huomattavasti parempikuntoista polkua, ja siten myös 

helpompi kulkunen. Se olikin merkitty keltaisella värillä, ja kuului näin ollen kunnostuksen 
piiriin. 

 
 Playa del Tamaditen rannalta nousu Tabornoon ei myöskään kuulunut merkittyihin reittei-

hin. Polun alku oli rannassa hieman hakusessa, mutta pienen etsiskelyn jälkeen se löytyi, ja 
päästiin aloittamaan kiipeäminen. Hoitamaton polku oli välillä lähes kokonaan kasvavien ri-
sujen alla piilossa. Lisäksi osuus oli erittäin jyrkkää. Noin 2,7 km matkalla nousua 600 met-
riä.  

 
 Reitille tuli kokonaislaskua ja nousua yli 900 metriä. Lisäksi reitti sisälsi erittäin jyrkkiä ja 

vaikeakulkuisia osuuksiasi, ja oli paikka paikoin kovasti Mora pensaiden valloittama, että 



tästä ei tule meille ensi talvelle uutta reittiä. Näillä näkymin en tule sitä toista kerta kiertä-
mään. Reitti tallennetaan kerran kierrettyjen polkujen arkistoon. Nyt siellä on jo kolme reit-
tiä. 

 
 Illalla kävin vielä muutaman kuvan, Día de la Cruzin päivän kunniaksi koristelluista risteis-

tä.  
 
 Ristin päivänä järjestettävä Los Realejosin suuri ilotulitus on ollut aina myöhässä tunnin tai 

kaksi. Tänä vuonne an vaivautunut sitä lähemmäksi katselemaan, koska sen todellisesta al-
kamisesta ei ollut mitään tietoa. Tyydyin seuraamaan sitä tänään netin kautta, livekameran 
välityksellä. Oli upea 1,5 tunnin ilotulitus. 

     
6.5.2012 Tänään täällä vietettiin äitienpäivä Día de Madre. Siitä johtuen olimme eilen kahteen ker-

taan ruuhkassa. AL Campoon mennessä ja sieltä tullessa. Ruuhkat oli niin valtavat, että ne 
muistutti jo hieman jouluruuhkia. Parkkipaikan löytämisessä Al Campossa oli jo katselemis-
ta. 

 
 Myyntiartikkeleista ruukkukukat ja ennen kaikkea orkideat oli niitä joita kaupasta kannettiin 

ulos valtavia määriä. 
 
 Me kävimme äitienpäivän kunniaksi aamupäiväajelulla Tacoronten maalaismarkkinoilla. 
 
 Iltapäivällä totesimme kaupungin hiljentyneen talvikaudesta todella kovasti. Useat baarit 

ovat sulkeneet ovensa ja lähteneet loman viettoon. Aika näyttää moniko niistä loman jälkeen 
ovensa avaa. 

 
 Jokunen uusikin yrittäjä on tullut. Ent. Marcosin baari Iriarte kadulla on vaihtanut omistajaa. 
    
11.5.2012 Yli 7 vuotta hyvin palvelut Laajakaista liittymä lakkasi toimimasta. Aamupäivällä se vielä 

pelitti, mutta iltapäivällä yrityksistä huolimatta yhteys ei toiminut. 
 
 Soitto Movistarin 1004 numeroon ohjautuu aina vastaajaan jossa kysellään kaikenlaista ja 

pitää painella näppäimiä, ja tehdä valintoja automaatin kysymysten perusteella. Tiina suos-
tui kielitaitoisena soittamaan. Ensimmäinen soitto ei tuottanut tulosta, sillä Movistarin puo-
lesta siellä oli henkilö, joka palvelualttius ei ollut sinä päivänä parhaimmillaan. Illalla pal-
jastui että liittymissä oli ollut ongelmia muillakin samassa kerroksessa asuvalla. 

  
 Illalla Manulla lomalle lähtö bileissä. 
    
12.5.2012 9:30 Uusi soitto Movistariin. Nyt siellä oli palveluvuorossa henkilö, joka vaikutti Tiinan 

mielestä asialliselta, ja palvelu halukkaalta. Asia nytkähti sen verran että, nyt annettiin ohje 
modeemin resetointiin ja miten toimitaan tästä eteenpäin. Nyt me vain odottelemme että 
modeemin ADSL valo lopettaa vilkuttamisen ja jää palamaan pysyvästi. 

 
 14:30 Telefonicalta soitettiin ja tutkittiin sieltä päästä jotain juttuja, sillä tietokonenäp-

päimistön ääniä kuului puhelimessa. Parin minuutin kuluttua técnico sanoi että pitää tehdä 
jotain ja aikoi soittaa myöhemmin uudelleen. Nyt minä sitten odottelen, että milloin se 
myöhemmin tulee. Mihinkään ei voi lähteä, sillä muuten saattaa mennä mahdollinen asenta-
jan käynti ohi ja kaikki on alettava alusta. 

 
 17:30 soitettiin jälleen ja ilmoitettiin että asentaja tulee huomenna klo. 10:00. 
      
13.5.2012 Asentaja saapui 15 etuajassa ilmoitetusta. Ongelma oli korjattu muutamassa minuutissa. 

Vika oli käytävällä olevassa kaapissa.  



 
 Pitää antaa Movistarille hyvät pisteet huollosta, sillä kun saimme asian kunnolla ilmoitetuk-

si, niin kaikki tapahtui luvatussa aikataulussa. 
 
 Nyt pitäisi taas kameroiden pelittää. 
    
14.5.2012 Scotteri ajelulla. Meillä oli sovittu tappamien El Riskon pihaan, sillä Timppa oli vuokrannut 

siitä itselleen scootterin. Ajelin paikalla hieman ennen yhdeksää. Ensin tankkasi pyöräni 
viereisellä huoltoasemalla, ja sitten menin tarkastamaan ilmanpaineita. Takarenkaan ilman-
paine ihmetytti, sillä se oli juuri ja juuri 100 kpa. vaikka pitäisi olla 220 kpa. 

 
 Olin tarkastanut paineet ostopäivänä jälkeisenä päivänä ja ne oli n. 150 kpa. Ihmettelin sil-

loin, että eipä ole Canarioso huolehtinut renkaan ilmanpaineista. Silloin laitoin sinne 220 
kpa. paineen. 

 
 Tänään löysin renkaasta naulan, josta ilmanpaine hiljalleen tuli ulos. Scootterin myyjä ei 

siitä minulle mitään ilmoittanut, vaikka se oli ollut tiedossa. Naula oli jo kulunut niin paljon 
että se on ollut siinä pitemmän aikaa, joten ilman paineita on joutunut tarkastelemaan lähes 
päivittäin. 

 
 Timpan saatua pyöränsä me suuntasimme ylös moottoripyörä liikkeeseen TODOMOTO. 

Sielllä saimme avun rengasongelmaan ja pääsimme jatkamaan matkaa. 
 
 Suuntasimme ensin Icodiin ja siellä kohteemme oli perhostalo. 
 
 TV näytti viikonloppuna lähetystä Garachicon uuden sataman vihkijäistä. Siellä oli muuta-

mia veneitä ja Men in Black porukkaa puheita pitämässä. Tarkoituksemme oli seuraavaksi 
käydä katsomassa millaisia veneitä siellä uudessa satamassa sitten on. Pettymyksemme oli 
suuri. Satama oli suljettu ja kulku oli estetty rautaverkko portein. Satamassa ei ollut yhtään 
venettä. Siellä työskenteli kolme ihmistä. He kiinnittivät jotain kylttiä, jossa normaali käy-
tännön mukaan lukee Paulino Riveron nimi. 

 
 Garachicosta suuntasimme ylös Mirador de Garachicoon kahville. Tankkasimme varastoon 

myös kaksi pullollista vettä, sillä  iltapäivälle oli luvattu hellettä. 
 
 Matka jatkui Erjokseen, josta ylätietä Icodin ja Guanchan kautta El Lancen näköalapaikalle. 

Lämmintä oli. Kotiin palasimme La Orotavan yläteitä ajaen Humbloldtin näköalapaikan 
kautta. 

    
15.5.2012 Toinen ajelupäivä. Aluksi suuntasimme Santa Ursulan, Victorian ja Matanzan kautta Sausa-

liin. Siellä tutustuimme Casa del vino La Barandaan. Viini museo jossa on saatavilla tietoa 
Teneriffan saaren viineistä, ja viinin valmistuksesta. Myös erilaisia laitteita joita on aika-
naan käytetty viinin valmistuksen apuna, on nähtävillä. 

 
 Casa del vinosta jatkoimme matkaa Mirador de La Garañonan näköalapaikalle. Alempana 

ollut ohut pilvikerrostuma esti kuitenkin näkyvyyden joten katselumme jäi kovin lyhyeksi. 
 
 Sausalista suuntasimme kohti Tacorontea. Tacorontessa käännyimme kohti pohjoista. Muu-

taman kilometrin jälkeen käännyimme vasemmalle ja kohti Puerto de la Maderaa. Siellä 
laskeuduimme aivan merenrantaa (Mesa del Mar). Sataman vieressä oli uimaranta, nimel-
tään Playa de la Arena. 

 
 Nousimme ylös ja jatkoimme matkaa ohi Prismarin. Laskeuduimme pikkusen matkaa alas 

Play del Prixin suuntaan, ja käännyimme takaisin.  



 
 Seuraaviksi jatkoimme matkaa hitaasti maisemia ja paikkoja katsellen. Ohitimme seuraavat 

paikat. Toscas de Abajo, Valle de Guerra ja saavuimme Tejinaan. 
  
 Pari pikaista kierrosta kylässä, ja suuntasimme Teguesten ja El Palomarin kautta Curz del 

Carmeniin, jossa kahvitauko. 
 
 Paluumatkan teimme La Lagunan, Esperanzan, Agua Garsiaan, jossa kävin bongaamassa 

myöhemmin tehtävän retken lähtöpaikan. Puertoon ajelimme moottoriteitä vältellen Mar-
tanzan, Victorian ja Santa Ursulan kautta. 

 
 Hieman viileämpää kun eilen Tänään päästin vain +38 asteeseen. 
    
16.5.2012 Kotisivupalvelin on ollut nurin jo toista päivää. En saanut eilen sivujeni päivitystä onnistu-

maan. Yritin aamulla uudelleen, mutta sama tilanne. 
    Sähköpostikaan ei pelaa kotisivujeni kautta vieläkään, joten kun alkaa toimimaan, niin en 

tiedä tuleeko uusimmat postit perille, vai onko sinnekin palautettu jokin viimevuotinen tal-
lenne. Skype pelaa. 

 
 Läksimme Ilkan kanssa kätkökierrokselle pohjoisrannikolle. Ensin suuntasimme Tenon ma-

jakalle, sillä siellä oli kätkö joka oli Ilkalla kuittaamatta. Hieman Buenavistan jälkeen, en-
nen tunnelia kuittasin kätkön, joka oli aikaisemmilla kerroilla jäänyt kuittaamatta.  

 
 Majakan maastoissa kätkö joka oli Ilkalla kuittaamatta. Se vaati jo hieman kiipeilemistä, 

mutta sykemittariin siitä ei juurikaan mitään mainittavaa riittänmyt. 
 
 Majakalta palasimme Buenavistaan ja siellä golfkentän takamaastoon. Siellä kätkö joka 

myös oli Ilkalla kuittaamatta. Täällä  kävimme myös kahvilla. 
 
 Kahvin jälkeen suuntasimme Los Silokseen ja siellä rannan tuntumaan. Nyt oli minun vuo-

roni kuitata löydös, sillä Ilkka oli sen jo aikaisemmin kuitannut. 
 
 Paluumatkalla kävimme vielä kuittaamassa löydökset. Icodissa ja Barranco Ruizissa. 
 
 Viimeinen Playa del Socorron kätkö jäi kuittaamatta, sillä se on laitettu sellaiseen paikkaan 

että sen kuittaaminen tämmöisenä hellepäivänä on mahdotonta. Ranta oli täynnä väkeä, ja 
kätkö oli laitettu aivan rannan tuntumaan. Lisäksi koordinaatit oli sen verran pielessä, että 
ne näytti kohdetta keskelle rantahietikkoa, joten se olisi vielä vaatinut hieman etsimistä. 

 
 Päivän lämpötila +36ºC Hieman viilenee, joten parempaan suuntaan ollaan menossa. 
     
17.5.2012 +28ºC Käytiin hakemassa IKEAsta uusi TV-taso kaapisto. Oikeastaan saatiin n. 20 eriko-

koista pakettia, ja niistä me Timpan kanssa kasattiin kaapisto. Lopputulos muistuttaa kovasti 
sitä mitä olimme suunnitelleetkin. Läksimme aamulla 10:00 IKEAan ja kaapit oli kasassa il-
lalla 20:30 

    
18.5.2012 +24ºC 
    
27.5.2012 Erjoksessa tutkailemassa uusia reittejä tulevalle kaudelle. Ensimmäinen päivä ei vielä va-

kuuttanut silleen että siitä tulisi reitti ensi talven ohjelmaan.  
 
 Maasto on kovin kuivaa ja metsäpalon jäljet on vahvasti nähtävissä em. reitin varrella. 
 



 Teemme toisen matkan samaan maastoon ensi kuun puolella, ja valitsemme sään silleen että 
se olisi pilvettömämpi. 

     
30.5.2012 Día de Canaria 
 
 SM2000 Avd. Familia Betancourt y Molina kadulla ilmoituksen mukaan suljettu. Ei ole 

pitkä aika kun se oli remontissa, ja muutti nimensä SM2000 kaupaksi. SPAR nimi jäi pois, 
kuten tapahtui La Pazissakin olevassa isommassa SM2000 kaupassa. 

 
 Reformasta (uudistamisesta) lapussa puhutaan, mutta odotellaan ja katsellaan mitä tapahtuu. 

Onneksi on vielä pikku Hiper Dino josta saa tuoreita ja hyvin paistettuja sämpylöitä 
 
 
Kesäkuu 2012 

 
2.6.2012 VI Paseo Canario.  
 
 Lähdön pitäisi tapahtua n. 17 paikkeilla. Mukana on www.puetrtodelacruz.es sivun mukaan 

entiseen tapaan härkävankkureita. 
 
 klo. 15:15 ei lähtöpaikalla ollut vielä mitään liikehdintää. Lämpötila +28ºC joten liian aikai-

sin perinteisessä, paksussa kansallispuvuissa lähtöpaikalle meneminen tietäisi hikistä odotte-
lemista. 

    
3.6.2012 Kokeilin Facebookin soveltuvuutta omien sivujeni täydentämiseen. Ei onnistunut, sillä en 

pidä sivustosta jonka näkyvyyteen voi itse vaikuttaa vain rajallisesti. Poistin Facebookin 
Teneriffan retket sivustolta kaiken. 

 
 Kuvat ym. on vastaisuudessa nähtävillä vain omilla suvuillani ja sitä kautta Picasassa. 
 
 Kävin hetki sitten tarkastamassa yön kuningattaren kukintoja. Niitä on avautumassa run-

saasti kahden päivän aikana (huomenna tai ylihuomenna). Laskimme yli 20 kukintoa ja suu-
rin osa, ellei kaikki avautuu samana iltana. 

     
6.6.2012 Avda Familia Betancourt y Molina kadun alkuosa sai eilisen ja tämän päivän aikana uudet 

pysäköintiruudut ja samalla myös pysäköinnin suunta muuttui viistoon. Lisäksi ruudut on 
vinosti menosuuntaan, joten parkkiruutuun mennään peruuttamalla, ja siitä lähdetään eteen-
päin ajamalla.  

 
 Tällä tavalla katuosuudelle sai lisää pysäköintipaikkoja, mutta samalla jäljelle jäänyt ajo-

väylä kapeni yhden kaistan levyiseksi. 
 
 Kun ajokaistassa on tilaa vai yhdelle autolle, niin ohi ei pääse. Ruuhkat on heti valmis, kun 

yksi alkaa peruuttelemaan ruutuun. Kun ohitusmahdollisuutta ei ole, niin kaikki oottaa kil-
tisti kun yksi peruuttaa. Mitä nyt hieman soittelevat torvea siinä otellessa. 

    
8.6.2012 Tänään saadaan sitä kauan kaivattua sadetta. Ei sada paljoa, mutta apuun se on tämäkin. 
    
9.6.2012 +25ºC joten toimistohommia. Batan 2 reitin suunnittelu menossa. Tarkoitus on tutkia ympy-

räreitti Batan - Chimanada - Batan. Kartan kukaan reitille tulee pituutta 9 - 11 km. Vaihto-
ehtoja on kaksi, joten huominen päivä on tarkoitettu vaihtoehtojen tutkimiseen. 

     
10.6.2012 Batanissa. Kävimme tutkailemassa toista reitti vaihtoehtoa. Nyt vaikuttaa siltä että olemme 

löytämässä toisen reitin Batanin alueelle.  



 
 Reitti alkaa Batanista. Ensimmäinen osuus Batanista Chinamadaan on nousuvoittoinen ja 

paikka paikoin vaatii "varmoja jalkoja". 
 
 Paluureitti Chinamadasta tehtiin kulkemalla ensin Cruz del Carmenin suuntaa. Sitten kään-

nyimme pois polulta ja suuntasimme alemmille poluille. Viimeisen osuuden Batanin kylään 
kuljimme aikaisempaa Batanin reittiä. Paluumatkan on olemassa toinenkin vaihtoehto, mut-
ta se on vielä tutkimatta 

    
12.6.2012 La Orotavassa shoppailemassa. Samalla käytiin katsomassa, että millä mallilla hiekkakuvion 

tekeminen oli. Paikalla oli vain pari taiteilijaa, vaikka tekemistä oli vielä vaikka kuinka. 
    
13.6.2012 Calle La Hoyan remontti on se joka kiinnostaa. Normaalisti työt on kestäneet kuukausia, 

jopa vuosia enemmän mitä suunnitelma on ollut.  
 
 La Hoya kadun myllerrys on huono juttu paikallisille yrittäjille, kun joutuvat supistamaan 

toimintaansa vaikka muutenkaan ei kesäaikana ole toiminnalla hurraamista. 
 
 "Chinamada circular" on huomisen päivän suunnitelmissa. Kartan mukaan reitillä pituutta n. 

8 km. 
    
14.6.2012 Las Garboneras.  
 
 Olimme kylässä etsimässä uutta reittiä. Kiersimme retin joka nimesin lähtöpaikan mukaan, 

"Las Garboneras circuit". Reitille tuli pituutta 6 km ja aikaa se vie eväs- ja kuvaustaukoi-
neen n. 3 tuntia. Jos siihen lisätään vielä Cinamadassa näköalapaikalla käynti, niin saadaan 
reitille pituutta n. 7-8 km. 

 
 Nyt on kaksi uutta retkivaihtoehtoa tarjolla ensi kaudelle. Samalla alueella on vielä yksi 

vaihtoehto, joka on käytävä tutkimassa. 
    
17.6.2012 Parque Nacional del Teide. Kävimme katselemassa miten tajinastet tänä vuonna kukkii. 

Viime vuoteen verrattuna kukinta oli mitätöntä, sillä kukkia oli kappalemääräisesti erittäin 
vähän. Vain muutama mainittava yksilö (korkeus yli 1,5M). Kun viime vuonna kukkia oli 
satoja. La Bamban linkki vuoden 2012 karaoken MM-kisoista, jotka järjestetään suomessa  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0hT1IddRbYA 
http://www.facebook.com/La.Bamba.Karaoke.Pub 

       
 Oikein hyvää Juhannusta kaikille sivulla vierailijoille! 
    
27.6.2012 Kesäloman aika. 18:00 suuntaamme TFN kentälle ja aloitamme 6 viikon reissun. 
 
 Kamerat sulkeutuu loman ajaksi, ja sivujen päivitystä teen suomesta käsin vain koemielessä. 

Aika näyttää mitä sinne päivittyy. 
 
 
Heinäkuu 2012 

 
1.7.2012 Remontin teko sunnuntaisin ei ole taloyhtiön säännöissä suotavaa, joten pidimme "melkein 

vapaapäivän".  Jokaisessa remontissa on töitä joita voi tehdä lähes äänettömästi. 
 
 Nyt vain odotellaan illan finaaliottelua. 
     



2.7.2012  Tänään päällystimme Hannan parvekkeen lattian painekyllästetystä puusta tehdyillä laatoil-
la. Lisäksi kävimme Hyvinkäällä äitiäni moikkaamassa. Illaksi oli palattava takaisin Espoo-
seen koska Hannalle oli vielä läydettävä pyykinpesukona ja pölyimuri. 

     
3.7.2012 Siirtymävaihe. Aamulla starttasimme n. 10 paikkeilla ja suuntasimme auton keulan kohti 

Muhosta. Ennen lähtöä kävimme Sellossa korjauttamassa tuulilasissa olleen kiveniskun, en-
nen kun se pahenee, ja alkaa laajenee. Työlle sain 1 vuoden takuun. Kun korjautin Galaxys-
ta tuulilasin vuonna 2006 jossain Euran suunnalla niin sain sille 5 vuoden takuun. 

    
6.7. - 11.7. Lastenlapsia hoitamassa Muhoksella 
      
14.7. Vettä sataa kaatamalla, ja ukkostaa. Sunnuntaina olemme lähdössä Kalajoelle 4 vuorokau-

deksi. Olemme vuokranneet sieltä mökin. Sataisi nyt kunnolla, ja sitten olisi muutama päivä 
poutaa.  

    
15.7. - 19.7. Kalajoella neljä vuorokautta vuokramökissä. Sää suosi, eli oli paras mahdollinen 
 
 Ennen lähtöä katselimme useilta nettisivuilta säätieoja. Lähes jokainen ennusti neljälle seu-

raavalle päivälle pelkkää sadetta. lomamme oli lähes täydellinen.  
 
21.7. Heidin häät. 
    
23.7. Raahe 
    
24.7. Raahe - Merijärvi. Merijärven suunnitelma muuttui, ja se muutti myös lomamme suunnitel-

mia. Kun päivä oli jo yli puolen, niin jouduimme jatkamaan matkaa suoraan Euraan. 
     
25.7. Eura - Naantali 
    
31.7. Espoo. Suomalainen byrokratia saa meiltä kiitosta. Meidän piti hankkia Maistraatista todis-

tus avioliitossa olemisesta. Pyysimme sitä vielä espanjankielisenä. Meille ilmoitettiin välit-
tömästi että se kestää kaksi päivää, ja on noudettavissa perjantaina. Koko asian hoitoon 
meillä meni aikaa 5 min. 

     
30.7. Hannan muuttoprojektin viimeistelyvaihe menossa. Tauluja seinille, valaisimia kattoon ja 

yksi sermi IKEAsta.  
 
  
Elokuu 2012 

 
1.8.2012 Tallinnaan 22 tunnin risteilylle. 
    
2.8.2012 Tallinnassa 22 tunnin risteilyllä. 
    
3,8,2012 Maistraatista hakemassa tilattuja asiakirjoja. Pitihän tietenkin käydä kirpputorilla katsele-

massa josko olisi löytynyt jotain todella tarpeellista. 
    
4.8.2012 Pakkailua ja saunomista 
    
5.8.2012 Kotimatka Teneriffalle alkaa. 
 
 Yellow Line Taksi oli aamulla 4 aikaan odottelemassa oven edessä. Kyytiin ei ollut muita 

tulijoita, joten päästiin heti lähtemään lentokentän suuntaan. Sunnuntain aamuliikenne oli 



rauhallinen, ja ruuhkaton, joten olimme kentällä jo puoli viidan aikaan. Lähtöselvitys auto-
maatilla ja laukkujen vienti vei aikaa n. 5 min. joten istuimme aamukahvilla jo ennen viittä. 

 
 Lähtö oli Norjalaisen lentoyhtiön parasta näytöstä. Kiitoradalle päästiin siirtymään 6:22 ja 

koneen pyörät irtosi kentän pinnasta (minun kellon mukaan) tasan 6:30. 
     
7.8.2012 Kotona Puerto de la Cruzissa. Arkiset askareet "puutarhojen hoito" odottaa.  
    
8.8. 2012 Kaksi ensimmäistä puutarha on jo otettu hallintaan. Hoidettavia on tullut yksi lisää, joten 

vielä on yksi ja sen vuoro on viikonloppuna. 
 
 Metsäpalon jälkien katselmus on siirtynyt, ja sen vuoro on ensi viikon tiistaina. 
     
11.8.2012 Nyt on Teneriffalla kaksi uutta metsäpaloa. Pohjoisen lentokentän lähellä palaa. Toinen palo 

on Erjoksen suunnassa. 
    
13.8.2012 Metsäpalojen sammutus Gomeralle jatkuu yhdeksättä päivää. Uutisissa näytetään lähes li-

venä jatkuvaa uutislähetystä. El Dia kertoo että Gomeran saaren väestöstä on 25% (5000 
hlö.) joista Valle Gran Reystä 900 hlö. evakuoitu. 

 
 Meidän kuvauskierros Vilaflorin suunnan paloalueille on suunniteltu huomiselle. Kun tätä 

kuvausretkeä suunniteltiin, niin Teneriffalla oli vain yksi paloalue. Nyt niitä on kolme. 
    
15.8.2012 Juuri kun vaikutti että metsäpalot on saatu sammumaan, ainakin Teneriffalla. Sain aamulla 

Teukalta hieman jälkeen kahdeksan sähköpostia, jossa kerrottiin että n. 7:50 paikkeilla oli 
syttynyt uusi metsäpalo Teiden tien varressa. Minä olin menossa 9 paikkeilla puutarhaa kas-
telemaan ja pensaita leikkelemään. Samalla pääsin seuraamaan tilannetta aitiopaikalta. 

  
 Sammutuksesta huolehti 3 helikopteria ja loppu puolella vielä kolme lentokonetta. Kun läh-

din pois, niin kello oli hieman yli 11, ja palo oli lähes kokonaan sammutettu. Ainakin se 
näytti siltä. 

    
24.8.2012 +25ºC joten hieman on helpotusta luvassa. On sitä saatu hikoilla. Lämpötila pyörinyt 30 

seutuvilla, joten ilmastointikoneelle on ollut asunnossa käyttöä. 
     
27.8.2012 "Kesäloma" lähestyy loppuaan, joten on oli aika lopettaa peukaloiden pyörittely ja jou-

tenolo. 
 
 Eilen kävimme hakemassa lisätietoa sivuillemme. Timpan kanssa ajoimme scoottereilla 

Esperanzan metsää, ja kävimme katsomassa että onko Francon monumentti vielä paikallaan. 
Olihan se. 

 
 Sieltä ajoimme Teiden suuntaa, kunnes saavuimme keväällä avattuun Forestal Park kiipei-

lypuistoon. 
 
 Puistossa on mahdollisuus testata rohkeuttaan, ja yrittää kuinka korkealle uskaltaa kiivetä 

vaijereiden varassa puusta toiseen siirtymään. Ratatasoja on eriasteisia ja eri korkeuksissa. 
Helpoimmat lapsille, ja vaikeimmat hurjapäille. Puistoon voi tutustua netin kautta. 
http://www.forestalpark.com/tenerife/index.php 

 
 
Syyskuu 2012 

 
 Hellettä, puutarhojen kastelua sekä nurmikon leikkausta 



    
9.9.2012 Ei ole ollut Ratonerassa Manun ja Yaniran jälkeen mitään vastaavaa toimintaa. 
 
 Eilen kävimme tutustumassa uuden yrittäjän toimintaan. Palveluhalukkuutta tuntui olevan 

mutta muuten ei ole mitään kehuttavaa. 
 
 Viini oli jotain aivan kamalaa. Mitä lie 50 sentin purkkiviiniä, ja vielä kehtasi olla lasillises-

ta vaille 1,50€ Kaikilla niillä jotka viiniä tilasivat, se jäi juomatta. 
 
 Olut oli tuttua DORADAA, mutta hinta oli paikalliseen hintatasoon verrattuna "ryöstö" 

1,70€ Samaa olutta saa muualta jopa eurolla. 1,20 - 1,50 on normaali hinta. 
 
 Kun oli laskun maksun aika, ja laittelimme yksitellen kolehtiin sen rahan mikä oli kenenkin 

maksettava. Välillä laitoimme setelin kuppiin ja otimme vastarahan kolikkoina jne.. Tarjoili-
ja kuikuili selän takaa ja hetken seurattuaan meidän maksutapahtumaa hän kysyi, eikö teillä 
riitä rahat. 

 
 Nyt me sitten odottelemme että baari sulkee ovensa, ja tulee jälleen uusi yrittäjä. Silloin 

meillä on seuraavan kerran asiaa Ratoneraan. 
      
10.9.2012 Al Campon viereen on tulossa uusi bp huoltoasema. 
 
 Muutenkin Puertossa huoltoasemat on vaihtaneet kiinteistöjä/ omistuksiaan. Entinen TE-

XACO on nyt CEPSA. ja entinen CEPSA Belairin vieressä on nyt DISA. bp Riscon vieressä 
on entisellään. 

    
15.9.2012 Casinolla seuraamassa karaoken Canarian karsintaa. 
 
 Tapahtuman oli merkitty ohjelmaan alkamaan klo. 22:00. Ensimmäinen esiintyjä saapui 

estradille 22:24, joten tuota enempää ei show ollut myöhässä. Kaikki kunnia Miksulle, että 
oli saanut porukan ojennukseen. 

 
 16:sta kilpailijasta paikalla oli 15. Yksi myöhästyi, kun ei kuulemma löytänyt autolleen ai-

kanaan parkkipaikkaa?? 
 
 Kilpailu kesti väliaikaohjelmineen hieman yli kaksi tuntia. Tuomariston päätöstä saimme 

odottaa tunnin joten voittajat palkittiin n. 1:30. Voittajat lähtee Mantereelle, ja osallistuu 
siellä Españan karsintaan. MM kisat lauletaan Lappeenrannassa. 

    
16.9.2012 Ajankohtaisissa kuivissa olleelle minulle tuntemattomalle hedelmälle olen saanut palautteen 

kautta nimen. Kiitoksia palautteiden lähettäjille. Nimet Patty Pan ja Ufo-kurpitsa tuottaa 
Googlen kuvahaulla näkyviin kyseisen kurpitsan. 

    
17.9.2012 Bar Reilupeli avasi eilen ovensa. Kauden avajaisissa oli minun kanssa samaan aikaan liki 

pari kymmentä suomalaista, ja pari paikallista. 
 
 Tänään saapui Tjäreborgin  ensimmäinen lento TFS kentälle. Jouduimme odottelemaan len-

non saapumista yli 1,5 tuntia, sillä kovasta vastatuulesta johtuen koneen eteneminen oli hi-
dasta, ja polttoainetta kului. Kone joutui tekemään välilaskun tankkausta varten Lanzarotel-
le. 

     
20.9.2012 Kävimme La Floridassa Restaurante la Tranquilidad ravintolassa maistelemassa valkosipu-

likania (Conejo al ajillo). Itse ruoka (Conejo) ei ollut ihan sitä mitä odotin, mutta paikka oli 
ihan kiva ja edullinen. Viinikin oli kuulemma ihan hyvää. 



 
 Illalla Suomikerho piti odotetun kokouksensa ja valitsi toimistoa hoitamaan Niinan. Se tie-

tää sitä, että minä joudan retkeilee enemmän ja siitä johtuen muuta viikko-ohjelmani retkei-
lyn kannalta paremmaksi.  

    Vastaisuudessa kalenteriin merkittyjä retkipäiviä on ma. ke. ja pe. Välipäivät ti. to. ja la. 
pyhitetään varapäiviksi. Sunnuntain pyrin pitämään "vapaapäivänä" :) 

     
25.9.2012 Nyt on retkeily kalenteri uusittu ja kaikille tiedustelijoille ilmoitettu uudet retkeilypäivät. 
 
 Sateita on luvattu ja odoteltu. Meille saakka ne ei ole vielä yltäneet. Naapurisaarelle (Granil-

le) kylläkin. Me hikoilemme ja odottelemme sateita, ja sen mukana mahdollisesti tulevaa 
pientä lämpötilan laskua. +28 astetta yötä päivää on meille hieman liikaa. Seuraava sadelu-
paus ajoittuu torstaille. Toivottavasti se tulee. 

     
27.9.2012 Vettä sataa. Tätä sadetta on ooteltu liki vuosi, joten on tarpeen. Sade vaikuttaa kuitenkin 

aikalailla heikolta, joten saattaa olla lyhytaikainen ilo. Sataisi nyt kunnolla ja pitkään.  
     
29.9.2012 Aamuinen tietokoneen käynnistys ei tuottanut odotettua tulosta. Internetyhteys jäi kytkey-

tymättä, vaikka eilen illalla konetta sammuttaessa kaikki toimi normaalisti. 
 
 Käännyin Tiinan puoleen ja hän soitti tekniseen tukeen. Siellä kerrottiin että Movistar tekee 

joitain päivityksiä, ja sen jälkeen kaikki palaa entiselleen. 
 
 Iltaan mennessä mitään ei ollut tapahtunut. Laitoin myös pari tekstiviestiä numeroon 1002 

koska automaatti silleen kertoi ja kehotti tekemään. 
 
 Mikään ei ole tuottanut tulosta. Netti on mykkä ja sillä siisti.   
     
30.9.2012 Tämäkin päivä ilman mitään toimenpiteitä Movistarin suunnalta. 
 
 Vaikuttaa siltä, että kun piti korjata, niin tapahtui vain päinvastainen toimenpide. 
 
 
Lokakuu 2012 

 
1.10.2012 Netti edelleen mykkänä. Uudelleen Tiinan luo ja uusi soitto. Nainen joka vastasi sanoi että 

hän ei voi tehdä mitään, koska emme ole sen modeemin vieressä jota liittymä koskee. Lupa-
sin palata kotiin ja olla modeemin vieressä puolen tunnin kuluttua, jolloin hän lupasi soittaa 
uudelleen. 

 
 Istuin kotona koneen ja modeemin vieressä 1,5 tuntia ja odotin. Mitään soittoja ei tullut. 

Laitoin uudelleen (kolmas kerta) viestin 1002 numeroon. Sieltä sitten soitettiin ja kyseltiin 
ongelmaa. Selitin kaiken uudelleen ja kesken puhelun alkoi kuulumaan automaatin puhetta, 
jota minä olen noilla viesteillä yrittänyt välttää. 

 
 Aikani kuunneltuani ymmärsin että kysellään ongelmaa ja puhelinlinjan numeroa jota asia 

koskee. Kerroin ongelman ja naputtelin puhelinnumeron. Tämän jälkeen kyseltiin monia 
asioita. Lopuksi tuli joku mieshenkilö puhelimeen ja hän sai jotenkin ymmärretyksi asiani. 
Minun piti sammuttaa ja kytkeä modeemi, jolloin hän siellä jossain näkee koneeltaan että 
miten yhteyteni yritys toimii. Ei toiminut. 

  
4.10.2012 Nettiyhteyden palautumista on odoteltu jo 6 päivää. Tänään Tiina teki reklamaation korja-

uspalvelusta, joka on suorastaan surkeaa. 
 



 Sen verran se vaikutti, että päivällä tuli tekstiviesti että Movistarille on tehty jonkinlaisen 
nootti. 

 
 Illalla se yhteys viimein palasi. Vähän aikaa yhteyden palautumisen jälkeen Movistarilta ja 

kyseltiin yhteyttä, ja pisteytystä huollon palvelun osalta. Vastasin vain että nyt yhteys pelaa, 
enkä antanut yhtään pistettä palvelusta. 

     
5.10.2012 Bistro Pikku Pohjola avasi ovensa 15 aikaan. Nimi on muuttunut Kukkuluuruusta Pikku 

Pohjolaksi. Joitakin pieniä palvelua parantavia muutoksia on myös tehty. 
 
 Mekin kävimme avajaistapahtumassa. Myöhemmin yöllä illanvietto kaupungilla alkoi hie-

man nälättämään. Me kävimme paikallisella nakkarilla, ja ostimme kaksi hampurilaista. Ei 
ollut hinnalla pilattu. Maksoivat yhteensä 2 €. 

    
11.10.2012 Eilen katselimme parvekkeelta, kun Xibana Parkin katolla oli työmiehiä ahertamassa. 

Myrskyn särkemälle nimikyltille he jotain tekivät. Hotellin ovikin on ollut avoinna päivisin 
jo toista viikkoa, ja sielläkin on liikehdintää ollut havaittavissa. Nyt sitten ootellaan, että 
avaako hotelli jossain vaiheessa jälleen ovensa.  

 
 Nyt kun netti jälleen pelaa ja sähköposti kulkee, niin olen päässyt laittamaan retkikalente-

riani ojennukseen. 
 
 Tälle syksylle on ohjelmassa kaksi kiipeämistä Teidelle. Yhdestä jouduimme luopumaan, 

sillä ko. viikon luvat oli jo kaikki menneet. Ensimmäiseen nousuun saimme luvat 14.11. 
päivälle. Toinen tehdään marras- joulukuun vaihteessa. Odottelen vielä jonkin aikaa, jos jo-
takin kiipeäminen kiinnostaa. Lupa otetaan nykyjään netin kautta, joten sieltä on hyvä seu-
rata miten paljon lupia millekin päivälle on jäljellä. 

   
14.10.2012 Oli taas aika pienelle aamulenkille. Suuntasimme kohti Bollullon rantaa. Sieltä jatkoimme 

Playa Anconiin, jossa tarkastimme yhden kätkön. Kätköllä kaikki hyvin joten, aloitimme 
kiipeämisen ja nousimme portaita pitkin Santa Ursulaan. Santa Ursulasa kävimme katsasta-
massa edesmenneen Saaga Roosin talon ja sen kahdeksikon muotoisen kíkkunan. Ursulasta 
palasimme Cuesta la Villan tietä Puerto de la Cruziin. Pituutta "aamulenkille" 16,1 km :)  

    
17.10.2012 Santa Ursulassa etsimässä ruokapaikkaa, josta meille kerrottiin, että ruoka on hyvää. Lisäksi 

paikka on niin suosittu viikonloppuna, että sunnuntaiksi pitää jopa paikka varata jos mieli 
päästä syömään. 

 
 Kävimme paikanpäällä, mutta meidän tuurilla ravintola oli juuri menossa kiinni. Katselim-

me muitakin paikkoja Santa Ursulassa, ja kaikki vaikutti olevan auki suunnilleen samalla 
tavalla. Aamupäivällä 12 - 16 ja sitten illalla 19 - alkaen. 

 
 Nyt tiedämme paikan koordinaatit ja aikataulun joten seuraavalla kerralla meitä onnistaa. 
 
 Sataa vettä, ja tätä sadetta on ennustettu jatkuvan illan. 
     
19.10.2012 Pikku Pohjolassa vietettiin kauden virallisia avajaisia. Päivällinen sade lakkasi ja avajaisia 

saatiin viettää oikein mukavassa poutasäässä.  Baari oli viimeistä paikkaa myöten täynnä. 
Avajaisvieraille oli tarjolla paellaa, ja viiniä ja live musiikkia. 

    
22.10.2012 Mascassa 
 
 Tänään tuli täyteen 35 edestakaista retkeilyä Mascan barrancossa, joten kun edestakaisen 

retin pituus on 11km niin olen patikoinut barrancossa edestakaisin 385 km. 



 
 Kuivuus näkyi rotkon rinteillä. Varsinkin okapuntia kasvit oli kärsinyt kuivuudesta. Rotkon 

pohjalla on hieman kosteampaa, ja siellä ruokokasvit oli voineet hyvin ja kasvaneet niin että 
polun paikkaa piti välillä oikenin hakemalla hakea.  

 
 Muutos oli havaittavissa, sillä olinhan edellisestä retkestämme kulunut jo vuosi. Siinä ajassa 

kasvisto täällä muuttuu paljon. 
    
27.10.2012 Kotisivujen päivityksessä on ollut kaksi päivää jotain ongelmaa. Joudun päivittämään tietoja 

INT2000 palvelimen kotisivujen kautta. Olen yrittänyt etsiä ratkaisua tilanteeseen, mutta en 
ole vielä löytänyt. Saattaa olla että vika on palvelimella, koska siellä tehdään jotain palveli-
men muutostöitä. 

 
 Vika löytyi tänään iltapäivällä. Turussa oli vaihdettu sivustomme tiedot palvelimelta cpa-

nel2 palvelimelle cpanel1 Ongelma löytyi kun kirjauduin palvelimeen heidän oman sivus-
tonsa cpanelin kautta. Vian korjaaminen ei ollut iso juttu. Kakkosen paikalle vaihdoin ykkö-
sen, ja kaikki toimii taas. 

     
29.10.2012 Talavera - Las Moradas kierros. Aurinko paistoi ja sää suosi hieman liikaakin. Garminin 

mittari näytti pitkin päivää +30 astetta. Hieman pilvisempi päiväkin olisi välttänyt. 13 kilo-
metrin kierrokseen käytimme aikaa 7 tuntia 22 minuuttia. 

 
 Samalla suoritin omien kätköjeni tarkastuskierroksen. La Cueva Negran kätkörasia vaatii 

uudemman käynnin, sillä rasian kansi oli halennut. Halkeama oli kuitenkin niin pieni että se 
ei tarvitse välitöntä huoltoa, vaan suoritan sen sitten kun seuraavan kerran ole samalla pati-
kointireitillä 

 
 Keskiviikolla on luvattu oikein kurjaa ja sateista päivää, joten sille päivälle suunniteltu Ba-

tanin kierros saattaa jäädä tekemättä. 
    
30.10.2012 Tänään oli tarkoitus käydä San Pedrossa. Lähdimme aamusta klo. 9:00 liikkeelle, ja tarkoi-

tus oli palata takaisin klo. 13.00 mennessä. 
 
 Sää teki kuitenkin muutoksen aikatauluun. sillä edelliset sateet oli vyöryttänyt alan kiven 

niin että osa polusta oli vyörynyt rotkoon. Realejosin kunta oli laittanut puomit polulle va-
roitukseksi. 

 
 Me käännyimme takaisin. Paluu matkalla alkoi tuuli voimistumaan vaarallisen kovaksi. 

Puuskittain puhalsi niin että piti oikein pidellä kiinni, että ei vienyt mennessään. 
 
 Nyt istumme kotona ikkunat kiinni ja odottelemme että pysyykö lasin ehyenä. Muistuttaa 

hieman vuoden 2006 trooppista myrskyä. Lämpötilakin on kohonnut yli 30 asteeseen. Sateet 
joita on luvattu, on vielä tulematta. 

     
31.10.2012 Sateet on saapuneet. Siirsimme tämänpäiväisen Batanin retken perjantaille, koska kokopäi-

väksi on luvattu sadetta. Perjantaille on luvattu jo hieman parempaa säätä. 
 
 
Marraskuu 2012 

 
2.11.2012 Sateet jatkuu, joten emme vieläkään päässeet Bataniin. Nyt jouduimme perumaan koko ret-

ken. 
    



5.11.2012 Tälle päivälle luvattiin pilvistä, mutta sateetonta. Lähdimme kohti Batania siinä toivossa että 
sade ei yllätä päivän aikana. 

 
 Sääennuste oli mennyt Canarian kanavalla aivan pieleen. Me saimme kierrellä Batanin mai-

semissa aivan pilvettömässä säässä ja auringon paisteessa. Myös Puertossa oli paistanut 
vaikka sinne luvattiin sadetta.  

    
6.11.2012 Tämän päivän sääennuste näyttää pitävän paikkansa. Luvattiin sadetta ja salamointia. Kello 

on 13:05 ja nyt sitä luvattua vettä tulee ja ukkonenkin jyrää ja paukkuu. 
    
7.11.2012 Lähes koko yön jatkunut sade on tehnyt paljon tuhoja maanteille. Kiviä on tullut tielle, ja 

liikenne on ollut hidasta ja autojonot kilometrien pituisia. Yksi paikoista oli aamu-uutisten 
mukaan Matanzan kohdalla, jossa liikennettä jouduttiin ajattamaan erityisjärjestelyin. Sa-
massa uutisessa puhuttiin että jonon pää on jopa Los Realejosissa saakka?? 

  
 Kävin itsekkin jonottelemassa n. parin tunnin verran, Santa Ursulaan saakka. Paluu matkalla 

yritin ajaa rantatietä tunnelin kautta, mutta se oli suljettu ja liikenne ohjattiin Shellin risteyk-
sen jälkeen La Pazin kautta alas. Tiellä näytti olevan runsaasti kiviä. 

 
 Vein auton talliin ja läksin katselee kameran kanssa mitä Puetrtossa muuta tapahtuu. Bar-

ranco San Felipessä virtasi vettä. Yöllä on varmaan tullut oikein kunnolla koska rannasta oli 
hiekat huuhtoutuneet mereen. 

 
 Aallonmurtajan alimmalla parkkipaikalla oli vettä niin paljon että se peitti n. 1/4 osan koko 

alueesta.  
 
 Charcon puiston ympäristössä oli vettä ja taksit oli siirretty sieltä pois ja Charcon suutaan 

kulkeva liikenne ohjattiin aallonmurtajan parkkipaikan kautta. Palolaitos pumppasi vettä ta-
lojen alakerroista, jota oli kuuleman mukaan ollut parhaillaan 30 senttiä. 

 
 Kaiken tämän lisäksi kalasataman kohdalta alkava Calle Mequinez on remontissa.  
 
 Tästä sateesta varoiteltiin eilen, joten jouduimme peruimme tämän päiväsen retken Chamor-

caan. Retken toteutuminen huomennakaan ei ole yhtään varma sillä sade on särkenyt teitä 
useista paikoista Anagan alueella, ja tiet on monesta paikasta suljettu. Niiden kaikkien kor-
jaaminen tuskin tapahtuu tämän päivän aikana, varsinkaan jos jatkuvasti sataa lisää vettä. 

     
9.11.2012 Tälle päivälle luvattiin sateetonta, joten suuntasimme heti Chamorcaan. Sää suosi meitä 

lähes koko päivän. Kun matkaa oli jäljellä vain alle kilometri, niin silloin alkoi satamaan 
vettä. Repussa oleville sadeviitoille oli käyttöä. 

 
 Matkan aikana näimme että Chamorca II reitin polkuristeyksessä oli kyltti joka ei suositellut 

polulle menemistä. Vastaisuudessa Chamorcassa on vain yksi reitti, jota kierrämme. 
     
12.11.2012 Tänään yritimme Bataniin, mutta sade esti retken tekemisen. 
      
13.11.2012 Tälle päivälle luvattiin puolipilvistä ja poutaa, joten läksimme uudelleen yrittämään Bata-

niin. Myös tänään tiputteli hieman vettä, mutta pääsimme kuitenkin reitin kiertämään. 
     
14.11.2012 Yleislakko. 
 
 Meidän retki Teidelle peruuntui suurimmaksi osaksi yleislakon johdosta. Myös osaksi läm-

pötilan johdosta. Lämpötila ylhäällä on aamusta 3 astetta, joten silloin tarvitaan kunnolliset 
talviulkoiluvarusteet. Kunnollisten varusteiden puuttuminen oli osasyyllinen retken peruun-



tumiseen. Kun hissi ei kulje, niin me olisimme joutuneet tulemaan alaskin kävellen. Silloin 
puutteellinen talvivaatetus olisi näkynyt n. 11 tunnin retkessä. 

  
 Kaupungilla yleislakkopäivän mielenosoituskulkue. Katselin sitä Charconaukion reunalla. 

Kulkue meni toista reunaa ja toisella reunalla baarit auki normaalisti ja kaikki työntekijät 
työssä. Kun kulkue loppui, niin kaupunki palasi normaaliin päivärytmiinsä hyvin joutuisasti. 
Ravintoloiden pöydät ja tuolit kannettiin joutuisasti ulos ja asiakkaan alkoivat parhaita paik-
koja valloittamaan. 

     
15.11.2012 Charcon puistossa ravintola Dinámicossa on meneillään maailmanennätyskoe. Siellä yrite-

tään päästä Guinnessin ennätysten kirjaan leikkaamalla kinkusta maailman pisin kinkkusii-
vu. Kuvien otto hetkellä rullalle kääritty sivu muodosti n. 10 sentin rullan. Tapahtuman on 
ilmoitettu kestävän ilta klo. 18 saakka. 

     
18.11.2012 Aamun pilvinen taivas sai meidät muuttamaan aamulenkin suuntaa. Nousimme autoon ja 

ajoimme Playa de Las Teresitan rannalle paistattelemaan päivää. Pari tuntia siellä kului jou-
tuisasti. Jäätelöt ja cortadot välipalaksi ennen kotimatkaa. 

     
21.11.2012 Mascassa. Useiden peruutusten (sää) jälkeen pääsimme patikoimaan barrancossa. Sää oli 

menomatkalla hyvä, ja saimme kulkea polulla ihan omassa rauhassa. 
 
 Paluumatkalla vastaantulijoita riitti. Kolme 20-30 henkilön ryhmää, jotka olivat menossa 

laivalla rannasata Los Gigantesiin. 
 
 Neljä lähes "mitätöntä" sadekuuroa tiputteli paluumatkalla hieman vilvoittavaa vettä nis-

kaamme. Kun saimme repuista sadesuojat esiin, niin se jo loppui. 
    
24.11.2012 Tivoli on saapunut Puerto de la Cruziin, ja sen pystytys on hyvässä vauhdissa. Jos aikataulu 

on sama kun aikaisempina vuosina, niin se lähtee vasta vuodenvaihteen jälkeen. Se taas tie-
tää sitä että pääsemme lasten lasten kanssa joulun aikana karuselliin.  

 
 Sateita tulossa???  On annettu varoitus sateesta ja myrskystä. Sää on nyt tarkassa seurannas-

sa, sillä maanantaina olisi Teno Alton retki. 
    
25.11.2012 Ennustettu myrsky on alkanut. Tuulee oikein voimakkaita puuskia ja palmun oksat heiluu, 

ja pienempiä roskai lentelee jo ilmassa. Tuulen voimakkuudeksi on ennustettu pohjoisranni-
kolla jopa 100 km/h. 

     
26.11.2012 Jällen on yksi retki siirretty. Nyt se siirrettiin huomiseen. Eiliset sateet ei tullut meille niin 

voimakkaina, kun ennustettiin. La Palmalla on uutisten mukaan kolme tietä suljettu myrsky-
tuhojen johdosta. 

 
 Huomiselle on jo luvassa hieman parempaa säätä, joten me lähdemme katselemaan miltä 

Teno Alton maisemissa näyttää. 
 
 Eilinen sade teki sen että Teide sai lumipeitteen. Nyt sitten jännämme että miten lumelle 

käy. Sulaako pois vai tuleeko sitä lisää. 3.12.2012 päivälle on lupalaput laatikossa odottele-
massa. 

    
27.11.2012 Saaren länsiosaan (Teno Alto) oli nettiennusteessa lupailtu hieman sateettomampaa säätä. 

Me lähdimme aamusta 9 paikkeilla ajelemaan kohti El Palmaria. Tarkoituksena kiertää Te-
non maisemissa n. 10 km kierros. 

 



 El Palmariin päästyämme satoi kuitenkin niin runsaasti, että emme edes yrittäneet polulle. 
Käännyimme takaisin ja palasimme Puertoon. 

     
28.11.2012 Tänään jatkoimme kätköjen etsimistä. Päivän saalina kuittasimme 3 uutta kätköä. 
    
30.11.2012 Aamun sateista huolimatta läksimme ajamaan kohti Chamorcaa. Menomatkalla satoi välillä 

hiljalleen ja välillä taas kaatamalla. Me kuitenkin jatkoimme matkaa, koska säätiedotus lu-
pasi sinne suuntaa sateetonta. 

 
 Perille päästyämme aurinko pilkahteli pilvien raoista ja taivas näytty kirkastuvan koko ajan. 

Me lähdimme polulle. Jätimme kuitenkin metsäosuuden pois ohjelmasta, koska siellä olisi 
ollut liian märkää, ja suuntasimme suoraan Chamorcasta Tafadalle. 

 
 Sää suosi meitä lähes koko matkan, sillä saimme vettä niskaamme vain viimeisen kilometrin 

matkalla. Silloinkin niin vähän että tuskin kastuimme. 
 
 
Joulukuu 2012 

 
3.12.2012 Toinen kerta toden sanoo. Nyt päästiin jo kiipeämään Teidelle. Viikolla satanut lumi ja jää 

teki kuitenkin tepposen ja esti meiltä pääsyn korkeimmalle huipulle.  
 
 Kun pääsimme hissiasemalle, niin vahtimies näytti polulla olevia muutamia "lumikinoksia" 

ja sanoi että jäätä joten suljettu. Hän ei varmaan tiennyt että polku Refugiosta hissiasemaalle 
oli paljon jäisemmässä kunnossa. Meillä ei olisi ollut mitään ongelmaa jään takia kiivetä 
huipulle. No säännöt on sääntöjä. 

 
 Yökiipeilijät olivat huipulla puoli kahdeksan paikkeilla katselemassa auringon nousua, mut-

ta vahtivuoro ei silloin vielä ollut töissä. 
 
 Tänään Lääkäriasema Teneguia muutti uusiin tiloihin, jotka sijaitsee n. 50 rantaan päin enti-

sestä vastaanottotilasta. Tilassa toimi aikaisemmin Supermarcado Teneguia. 
 
7.12.2012 Mascassa. Edellispäivien vesisateet olivat nostaneet hieman veden pintaa barrancossa. Nyt 

vettä oli enemmän kun aikaisempina vuosina. Vesi tuo patikointiin oman mielenkiintonsa. 
Vettä ei nyt kuitenkaan ole niin paljoa, kun on parhaimpina vuosina, jolloin ei voinut välttää 
kenkien kastumista. 

    
8.12.2012 La Orotavassa jouluvaloja katselemassa. Aamu-uutisissa puhuttiin Canarian saarten suu-

rimmasta Belenistä, ja luulen että sillä tarkoitettiin La Orotavan Ayuntamienton edessä ole-
vaa Beleniä. Siinä ihmis- ja eläinhahmot ovat normaalikokoisia, ja niitä on todella paljon. 

 
 Pienistä hahmoista rakennettuja on lähes jokaisessa korttelissa, sillä näimme monen oven 

pielessä kyltin, joissa oli teksti BELEN. Kaikkien pienten rakennelmien läheisyydessä on li-
pas, jolla kerättään kolehtia sen tekijöille. On hyvin kohteliasta maksaa jokunen kolikko jos 
käy katsomassa, tai varsinkin jos ottaa niistä valokuvia. 

    
14.12.2012 Mascassa. Alkuperäinen retki piti tehdä meno - paluu systeemillä. Rannassa matkailijat kui-

tenkin tulivat päätökseen että he säästävät itseään ja palaavat laivalla Gigantesiin ja sieltä 
bussilla Puertoon. 

 
 Tämä järjestely siksi että heillä oli seuraavan päivänä Teiden retki. 
 



 Minä palasin yksin Mascan rannasta ylös Mascan kylään. Aikataulu oli vapaa joten kokeilin 
hieman rajojani. Paluumatkaan kului aikaa 1 t. 27 min. 

 
16.12.2012 Käytiin katselemassa Puerton omaa Beléniä. Se on rakennettu ravintola Magaa vastapäätä, 

pienen puiston takana olevaan rakennukseen 
 
19.12.2012 Teno Altossa.  Sateisen sään takia edellinen Teno Alton retki peruttiin, mutta nyt saimme 

sitten korvausta viimeisen päälle. 
 
 Retki sää oli mitä parhain ja tällä reissulla pääsimme ihailemaan myös naapurisaaria La 

Palmaa ja Gomeraa. Ne näkyivät tänään oikein hienosti. 
 
20.12.2012 Joulukinkku. Tänään on tilausten noutopäivä. Käyn hakemassa joulukinkut itselle ja Tim-

palle. Paluumatkalla sitten LIDLin kautta ja sieltä loput jouluostokset. Ilta-päivällä kämpän 
siivous. 

 
 Perjantaina vielä Chamorcassa retkeilyreissu, ja sitten alamme pikkuhiljaa odottelemaan 

suomesta sunnuntaina saapuvia jouluvieraita. 
 
 Kaikille sivustollamme kävijöille  ja retkillemme osallistuneille, 
  Oikein hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2013 
 
 Paula ja Mikko  
 
24.12.2012 Vielä saatiin sadetta tälle vuodelle. Se alkoi illalla hieman ennen seitsemää. 
 
 21:43 sain tekstiviestin että barrancossa vettä, ja autot saarroksissa. Poliisi ei päästä omista-

jia hakemaan autojaan, ja palokunta on tulossa hinaamaan ne autot pois. 
 
 Riensin paikalle, ja olin siellä toista tuntia. Kun lähdin pois 23 jälkeen, niin lähes kaikki 

autot oli ajettu barrancosta pois, sillä veden pinta oli jo laskenut sen verran, että poliisi pääs-
ti omistajat autojaan hakemaan. 

 
 Olin palaamassa kotiin bussiaseman kohdalla, kun palokunta saapui kahdella autolla paikal-

le pillit ulvoen. Silloin siellä barrancon "parkkipaikalla" oli enää jäljellä nilkkavedet, eikä 
mitään hinattavaa. Mitenkähän olisi käynyt jos veden pinta olisi jatkanut nousuaan, jolloin 
ollut tosi kyseessä. Kahdessa tunnissa olisi tapahtunut vaikka mitä. Ehkä niille ei olisi sil-
loinkaan ollut enää mitään hinattavaa. :) 

 
31.12.2012 Vuoden viimeinen reitti suuntautui Talaveraan. Tänään vaihdoin Cueva Negro kätköön uu-

den rasian. Kävijä määrä on ollut aika pieni, mutta onhan se kätkökin sellaisessa paikassa, 
että sitä ei ihan noin vaan aamukävelyllä kuitata, kuten kaupunkikätköjä 

 
 HYVÄÄ UUTTA VUOTTA!. 


