
Tammikuu 2013 

 
1.1.2013 HYVÄÄ ALKANUTTA VUOTTA 2013 
    
2.1.2013 Batanissa. Vuoden ensimmäinen retki. Tänään saatiin sadetta n. ½ tunnin verran. Maastosta 

huomasi että sadetta on tullut, koska vihreyttä riitti ja runsaasti. Luonnonkukat on aloitta-
neet kukintansa. 

    
4.1.2013 Teno Altossa. Kevään ensimmäiset mantelipuun kukat nähtiin tällä reissulla. Kukinta on 

aivan alkuvaiheessa, joten vain muutamissa puissa oli kukkia, ja niitäkin eritäin vähän. Sen 
verran kuitenkin, että pääsi valokuvan ottamaan. 

     
5.1.2013 Klo. 21:20 Los Reyes kulkue on päättynyt, ja sen kunniaksi järjestetty ilotulitus näkyy ja 

kuuluu. Joka vuosi kulkue on edennyt saman kaavan mukaan, joten emme lähteneet sitä tänä 
vuonna paikan päälle seuraamaan. Kamerakuvan perusteella kuninkaat matkustivat kulku-
eessa tänä vuonna moottorin voimalla. Viime vuonna hevosten selässä ratsastaen, ja sitä 
edellisenä vuonna kamelin kyydillä. 

    
5.1.2013 Teno Altossa. Paluumatkalla kuvailimme mantelipuiden kukinta El Palmarissa. 
    
9.1.2013 Guajara. Tämän päivän retkemme suuntautui Las Cañadasin alueelle ja sillä Kohteena oli 

Guajara. Lähtö tapahtui Parador hotellin parkkipaikalta n. 2150 metrin korkeudesta. Huipul-
le (2718M) polkumatkaa 2,9 km ja nousua 588 metriä. Tähän käytimme aikaa n. 3 tuntia. 

 
 Huipulla yritimme löytää kätkö, mutta yritykseksi se jäi. Kätkö oli ilmoitettu nettiin ilman 

mitään vinkkiä, ja ilman spoiler kuvaa. Tulos oli sen mukainen. Ei löytynyt. Merkkasimme 
ilmoitetun paikan ja käänsimme lähes jokaisen irtonaisen kiven yli 10 metrin säteellä, mutta 
sinne se piiloon jäi. Etsimiseen käytimme aikaa 35 min. 

 
 Paluumatkan teimme kiertämällä itärinteen kautta. Koko retkeen käytimme aikaa 6:07 jossa 

mukana kätkönetsimiseen käytetty aika. Sää suosi oikein kunnolla, joskin paluumatkalla 
hieman tuuleskeli.  

    
11.1.2013 Batanissa Näin keväällä, kun kasvisto on heräämässä "talviuniltaan" niin Batan on yksi hie-

noimmista reiteistä. 
     
14.1.2013 Talaverassa seuraamassa kevään kukintojen edistymistä. 
     
18.1.2013 Batanissa on perunan istutuksen aika. 
    
21.1.2013 Chamorcassa kynttiläneidonkielet vasta lehtiruusuketta kasvattavat. Kanarian kultapurje, ja 

kartiosoihtu vasta aloittelevat kukintaansa. Kanarian punakello on kukkinut jo muutaman 
viikon.  

    
23.1.2013 Kuvaamassa oranssin punaisia köynnöskasveja, joita tällä hetkellä kukkii puerto katujen 

vierustoilla erittäöin runsaasti. Köynnöskasvi on Välimeren puut ja pensaat kirjan mukaan 
Brasilialainen trumpettiköynnös, Pignonia ignea (Pyrostegia venusta) 

    
25.1.2013 Talavera. Normaali retkipäivä. Ei mitään erikoista. 
     
28.1.2013 Mascassa. Normaali retkipäivä. Ei mitään erikoista. 
     
29.1.2013 Bollullossa aamukävelyllä. Paluumatkalla pysähdyimme La Paziin kahville ja kuuntelemaan 

kitaramusiikkia SUME kaupan viereen. 



     
31.1.2013 Scootterin katsastus. Ajoaikaa tuli kaksi vuotta lisää. 
     
       
Helmikuu 2013 

 
1.2.2013 Mascassa. Vielä on reitillä jäljellä muutamia mantelipuunkukkia. Muutenkin kukinta vähäi-

sempää kun Santiago del Teidessä, koska barrancossa viileämpää ja varjoista. 
    
4.2.2013 Guajaralla. Tänään kävimme etsimässä kätkön, joka jäi viime kerralla löytymättä. Nyt se 

löytyi jälkikäteen kätkön infotietoihin laitettujen spoiler-kuvien avulla.. 
 
 Viimekerralla sitä ei löytynyt, johtuen kätkön epätarkoista koordinaateista, jotka johdattivat 

etsinnässä n. 15 metriä pois kätkön todellisesta paikasta. Lisäksi paikka oli n. 6-7 metriä il-
moitettu ylempänä. Edelliset koordinaatit ohjasi jyrkänteen alapuolelle, ja kätkö on jyrkän-
teen päällä. 

     
6.2.2013 Batanissa. Viinipensaiden leikkaus ja sitominen  oli parhaillaan menossa. Osa viineistä kas-

vaa vaikean näköisissä paikoissa, koska kaikki mahdollinen viljelyalue on otettu käyttöön. 
 
 Polkuvyörymät on jatkuneet, sillä Batan Abajon alapolulla oli nyt katunut kiviaita, mutta se 

oli korjattu pikaisesti. 
 
 Batanin päätepysäkillä marraskuussa sortunut kiviaita on nyt saatu korjatuksi, ja loppusiivo-

us oli menossa. 
 
 Eukalyptus kukkii, ja kanerva aloittelee kukintaansa. 
    
11.2.2013 Retkirintamalla hiljaista, joten on ollut aikaa opiskella uutta win8 versiota. Päivitin kannet-

tavan (ASUS) win7 version uuteen win8 versioon. Kaikista lausunnoista huolimatta minulla 
se ei onnistunut heittämällä. Ensimmäinen asennus ei mennyt kuten piti. Tarkoitus oli asen-
taa uusi käyttis silleen että kaikki entiset ohjelmat säilyy. Aluksi kaikki toimikin hyvin, mut-
ta ajoin koneeseen väärään ajurin ja silloin kone jumittui. 

 
 Palautin entisen 7-version ja aloitin asennuksen uudelleen. Tein toisen asennuksen siten että 

en säästänyt mitään entistä. Se on nyt teettänyt muutamia päiviä runsaasti töitä, sillä kaikki 
on ohjelmat on pitänyt asentaa uudelleen. Nyt kone alkaa olla sellaisessa kunnossa että 
kaikki toimii. 

    
13.2.2013 Aamulla Chamorcaan. Päivän aikana "tihutteli" sen verran vettä, että sadeviitta piti levittää 

pari kertaa. Molemmilla kerroilla "sade" kesti pari minuuttia. 
 
 Illalla sardiinin hautajaiset. Minulle riitti muutaman kuvan ottaminen tuosta Belairin vieres-

sä olevalta Valois kadulta. Tapahtuma oli lyhytkestoinen, sillä koko kulkue oli ohittanut ku-
vauspaikkani kahdessa minuutissa. 

 
 Rantaa saakka en lähtenyt polttamista katselemaan. Aikaisempina vuosina oli ranta täyttynyt 

jo niin hyvissä ajoin, että illalla ei päässyt lähellekään kalasatamaa. Nyt siellä olisi ollut väl-
jää, kun katselijoita oli ollut paljon vähemmän kun edellisinä vuosina. Ehkä viileä ilta oli 
osasyyllinen siihen. Ilotulituksessa ei kuitenkaan oltu tingitty. Se oli niin näyttävä, että sitä 
pystyi seuraamaan Belairista saakka. 

    



15.2.2013 Päivällä Batanissa, ja illalla katsomassa miesten korkokenkämaratonia. Oli katselemassa 
osallistujien siirtymistä Charcolta San Telmoon. Kun olin nähnyt osallistujien pukeutumiset, 
niin poistuin paikalta, sillä olen nähnyt varsinaisen "kilpajuoksun" moneen kertaan. 

     
16.2.2013 Coso 2013. Olin kuvailemassa lähtöpaikalla Beatriz hotellin kohdalla. 
    
22.2.2013 Batanissa. Hieman sateista alkumatkaa piristi "batanin koirien" omistaja. Hänellä oli laati-

kollinen appelsiinejä, ja hän toi niitä meille. Suostuimme että otamme pari, mutta se ei riit-
tänyt. Hän laittoi jokaiselle reppuun pari kourallista, joten nyt on appelsiinejä vähäksi aikaa. 
Ennen kun lähdimme jatkamaan matkaa kaivoin taskusta muutaman euron ja ojensin ne hä-
nelle. 

    
26.2.2013 Vapaapäivän kunniaksi läksimme aamulenkille Bollulloon. Parin tunnin lenkin jälkeen 

suihkun kautta parturiin ja sitten syömään pieniä tapaksia tuohon lähi ravintolaan. 
  
 Syönnin jälkeen iltapäivällä oli vuorossa scootteriajelu. Los Realejosin kautta El Lancen 

näköalapaikalle. Siellä kuittasimme yhden kätkön. Tarkoituksemme oli vielä jatkaa La Co-
ronaan, liitovarjoilijoiden lähtöpaikalle, sillä sielläkin on kuittaamaton kätkö. Pilvet kuiten-
kin peitti aluetta, joten jätimme sen kätkön seuraavaan kertaan.  

 
 El Lancesta ajelimme La Guanchan kautta alas San Juan de la Ramblaan. Siellä kävimme 

rannassa katselemassa hieman Ramblan maisemia, ja isoja aaltoja. Seuraavaksi jatkoimme 
Socorron rantaa etsimään kätköä. Emme sitä kuitenkaan löytäneet, joten siirryimme vierei-
seen baariin kahville. Kotiin palasimme kaupan kautta, sillä huomiselle Batanin retkelle piti 
käydä hankkimassa evästä ja juomista. Se nyt vaan on niin mukava ottaa hieman rennom-
min näin "vapaapäivinä". 

    
       
Maaliskuu 2013 

 
1.3.2013 Kuukausi vaihtui. Säätiedostus lupailee viikonlopulle huonoa säätä. Sadetta ja myrskyä on 

luvassa. Sademääriä lupaillaan kymmeniä millejä neliömetrille. Se tietää että jälleen on pie-
niin tulviin mahdollisuus. Autot kehotettiin hakea pois barrancoista. 

 
 Eilen vielä puhuivat uutisissa että on ollut vuosisadan kuivin talvi. Tämä viikonloppu saat-

taa muuttaa tilastoja jos sääennusteet pitää paikkansa. 
    
3.3.2013 Sadetta ja myrskyä odotellessa. Aurinko on paistanut lähes koko päivän, ja paistaa edelleen. 

Jonkin aikaa sitten alkoi tuulemaan puuskittaisesti ja voimakkaasti. Lämpötila on noussut ja 
on tällä hetkellä hieman alle 30 astetta. 

 
 El tiempo.es sivuston ennusteen mukaan meillä pitäisi alkaa satamaan tuossa 18-19 paik-

keilla. parveke on tyhjennetty ja kaikki irtotavarat tuotu sisälle. 
 
 20:00 alkoi tuulemaan oikein rajusta ja se kauan odotettu sade alkoi. 
     
5.3.2013 Eiliselle päivälle annettu punainen varoitus tuulesta ei iskenyt meidän kohdalle sillä voimal-

la mitä odottelimme. Tuuli oli puuskittaista, mutta ei yltänyt Belairin kohdalla edes edelli-
sen päivän voimakkuuksiin. 

 
 Sunnuntaina kadonnut TV-kuva on edelleen pois. Tornitalon katolla olevat antennit on luul-

tavasti jotenkin kärsinyt myrskystä. Satelliitin kautta tulevat ohjelmat (EuroSport ja pari 
ranskalaista kanavaa) näkyy, mutta niistä ei ole mitään iloa. 

 



 Illemmalla saatiin TV-kanavat näkyviin, ja päästiin seuraamaan saarten tapahtumia. 
    
6.3.2013 Tänään Teno Altossa katselemassa, että missä kunnossa on polut myrskyn jälkeen. Hieman 

oli oksia katkeillut puista ja tippunut polulle. Jonkin verran oli vesi myös tehnyt tuhojaan, 
mutta ei niin suurissa määrin että se olisi polulla kulkemista haitannut. Kasveissa ei ollut il-
maantunut mitään uutta. Mantelit oli jo aika suuria, joten ne kasvaa vauhdilla. Kartiosoihtua 
oli runsaasti, ja Teiden lumihupussaan oli hieno. 

     
 8.3.2013 Kesä tekee tuloaan, ja Batanin maisemat sen kun paranee.  
 
 Viikonlopun myrsky ei ollut tehnyt tuhoja Batanin laaksossa. Nisperopuut on täynnä lähes 

kypsiä hedelmiä. Viinipensaat on leikattu ja sidottu. Perunat istutettu. Persikkapuut kukkii. 
Yksi puu lämpimässä rinteessä tekee jo hedelmiä. 

 
 Kylän n. 30 henkinen vakioväestö elelee tällä hetkellä hiljaiseloa. Viikonloppuisin väkimää-

rä kuulemma lisääntyy, kun lapset ja lapsenlapset tulee vierailulle. 
    
9.3.2013 Kirpputoripäivä. Ostin vihanneskaupasta Fantaa, ja kun väri oli harmaa, niin kuvittelin sen 

olevan Limonia. Ensimmäinen hörppäys kertoi sen olevan hieman väljähtänyttä. Tarkempi 
pullon tutkiminen kertoi että sen pitäisi olla Fanta Naranjaa, vaikka se oli harmaata. 

 
 Kotona vasta huomasin että viimeinen myyntipäivä oli 21FEB06 eli helmikuun 21 2006 

Kyseessä oli n. 7 vuotta vanhasta limukkapullosta. En tiedä missä se oli ollut varastoituna ja 
mistä se oli vihanneskaupan hyllyyn tullut. Ei ole ihme että appelsiinin väri oli siitä kadon-
nut. 

    
11.3.2013 Teno Altossa 
     
12.3.2013 Tänään alkoi Calle Cupido / Calle Valois kadun asfaltointi. Liikenteessä hieman erityisjär-

jestelyjä, mutta se sujui oikein hyvin. 
    
13.3.2013 Teno Altossa 
     
15.3.2013 Batanissa. Kirsikkapuut ei olleet vielä kunnolla kukassa, joten kirsikkapuiden paras kukinta 

jää tältä vuodelta näkemättä, koska tämä oli tämän kuun viimeinen Batanin reissu. Ensi-
kuussa kukinta on jo ohi. 

 
 Muun kasviston suhteen saimme ihailla monia tunnettuja ja tuntemattomia kukkia. Osalla 

kukinta alkaa jo olla hieman ohi, mutta vielä on sellaisiakin joiden kukinta on vielä edessä. 
 
 Ensiviikolla siirrymme Tenon vuoriston maisemiin.  
    
17.3.2013 Entisen pikku SPAR kaupan vieressä ollut SPA AKUÁRIOS FISH SMILE liike on lopetta-

nut. Paikka jossa istutaan jalat vedessä ja pikkukalat käy niitä nyppimässä. 
    Tänään oli ikkunat peitetty papereilla, ja sisälle kannettiin suuria määriä uusia vaatteita. 

Vaikutti normaalilta turistivaatteilta, joita myydään joka toisessa kaupassa. Kantajina oli 
kamerakaupoista tuttuja henkilöitä. 

 
 Iskelmäbaari Scandicin taru loppuu tänään. 19 vuotta toimineen tanssipaikan viimeisen illan 

esiintyjänä oli DANNY.  
    Innokkaimmat oli tulleet jo klo. 18 odottelemaan ja hyvää paikkaa varaamaan, vaikka 

esiintyminen alkoi vasta klo. 21:00 
    



19.3.2013 Yritimme käydä San Pardossa aamukävelyllä. Kuvittelimme että polku olisi jo kunnossa, 
koska vyörymistä on jo kohta 5 kk. aikaa. Edellisellä kerralla pääsimme Romantican ohi, ja 
sitten oli esteenä puomit. Nyt pääsimme Maritim hotellille saakka, eli emme päässeet edes 
niin pitkälle, kun marraskuussa. 

 
 Paluu matkalla kiersimme Playa Jardinin kautta. Siellä kävimme seuraamassa hetken suo-

malaisten rantalentopalloa. Tänään oli paikalla arviolta n. 15 pelaajaa, joten innostusta tun-
tuu riittävän. 

     
22.3.2013 Mascan barrancoretki peruttiin sateen johdosta. Sivuillamme on Mascan retken kohdalla 

merkintä. 
 HUOM: Tämä retki vaatii sateettoman päivän ennen retken ajankohtaa, ja jos on jonkinlai-

nen sateen uhka olemassa niin tälle retkelle ei lähdetä. 
 
 Minulla on oikein hyvässä muistissa 17.2.2010 tehty retki barrancoon. Silloin sade yllätti 

kesken matkan, ja vesi alkoi nousemaan rotkon pohjalla ihan silmin havaittavasti. Kään-
nyimme pikaisesti takaisin. Vesi oli jo kuitenkin noussut rotkossa sen verran, että paluumat-
kalla jouduimme kiertämään yhden "tunnelipaikan" yläkautta. Tunnelista syöksyi niin pal-
jon vettä, että sitä kautta ei päässyt palaamaan. Kiertämisessä vaadittiin aikalailla "Gliffhan-
ger" taitoja jotta päästiin barrancosta pois. 

     
22.3.2013 Suomi pelasi espanjaa vastaan jalkapalloa. Kyseessä oli MM karsinta. Espanja piti peliä 

helppona nakkina, ja varmana 2 pisteen pelinä. 
 
 Suomi pelasi kovaa puolustuspeliä, ja ei antanut espanjalle mahdollisuuksia maalientekoon. 

1-0 espanjalle tuli kulmapotkusta. Suomi kuitenkin kaikkien (jopa espanjan) yllätykseksi ta-
soitti pelin Pukin tekemällä maalilla. Kun espanja ei pystynyt lisämaalien tekoon, niin es-
panjalainen katastrofi oli valmis. 

     
23.3.2013 Pääsimme kaupungilla hieman "hehkuttelee" tuolla eilisellä 1-1 lopputuloksella. 5-0 loppu-

tulosta espanjalle veikanneet oli kovin katkeria, ja ilmoittivat että suomalaiset ei enää ole 
hänen "amigoja". Meitä asia hieman nauratti, ja huomautimme siitä illan aikana pariin ottee-
seen.  

 
 Pöly on laskeutunut, ja rauha taas Puertossa. Kyllä me sitä pölyä vielä pääsemme potki-

maan, jos Ranska voitta ensi tiistain ottelussa, tai pelaa edes tasapelin. 
     
25.3.2013 Teno Altossa 
     
26.3.2013 Espanja voitti Ranskan, joten tällä hetkellä valtakunnassa kaikki hyvin. 
     
27.3.2013 Chamorcassa. 
    Tänään oli ryhmässä mukana kasvien asiantuntija. Ei ollut montaakaan kasvia jota hän ei 

olisi tunnistanut. 
    Ennen näkemättömiä oli joitakin. Myös jokin tunnistamaton saattoi löytyä. Ne muutamat 

kasvit kuvattiin edestä ja takaa. Niitä sitten iltapuhteina jälkikäteen tunnistellaan ja laitetaan 
kaikkine merkintöineen monelle levylle talteen. 

    Nyt odotan innolla perjantaita, sillä ko. henkilö on myös silloin matkassa. Teno Altossa on 
runsaasti erilaista kasvillisuutta, jotka on minulle outoja. Odotan, että saan joihinkin Teno 
Alton kasveihin uutta ja tarkempaa tietoa. 

    
29.3.2013 Teno Altossa.  



 Lienee kevään kuumin päivä. Auriko paistoi pilvettömältä taivaalta. Teno Altossa kasvaa 
erittäin runsaasti luonnonkukkia. Suurin osa on jonkin sorttista rikkaruohikkoa, mutta ne 
värjäävät maisemasta sellaisen että sitä jaksaa katsella koko päivän. 

 
 Ryhmässämme oli mukana jo toista reissua henkilö, joka oli omasta mielestään harrastaja. 

Meille muille hän oli asiantuntijan, joka kertoili kasveista jotka olivat meille outoja ja tun-
temattomia.  

 
 Hänellä on netissä hienot kasvisivustot, jossa kasveille on myös nimet. Sain luvan laittaa 

sivuilleni linkit, joista pääsee hänen sivuilleen. Nyt myös niillä henkilöillä, jotka eivät ole 
sivuja aiemmin tunteneet, on mahdollisuus päästä tutustumaan, ihailemaan ja opiskelemaan 
kanarian, ja muunkin maailman kasvistoa. 

 
 Ennen kun saan linkkisivuni ajan tasalle, niin tästä voi katsella jo  ennakkoon Kanarian kas-

veja, jotka on ryhmitelty nimin ja värein. Varsinkin värilajittelu oli minun mieleen. 
http://sakari.kuvat.fi/kanariankasvio/  

   
 
31.3.2013 Retkiohjelma oli viikolla niin tiivis, että viikolla olleet Pääsiäiskulkueet meni meiltä ohi. 

Tänään kuitenkin kerkesimme kuvaamaan viimeistä kulkuetta, jossa ei ollut yhtään patsasta. 
Oli erilaisia viirejä ja "katos" jonka alla pappi kantoi pientä ristiä. 

 
 Päivitin linkkisivuani. Olen lisännyt sinne linkkejä muutamalle kasvisivuille. Sakari Kaup-

pinen on tehnyt suuren työn. Hänen sivuillaan on mm. kanarialaisia ja suomalaisia kasveja, 
jotka on lajiteltu nimen ja värin mukaan. Kanarialaisten kasvien sivusto tulee varmaankin 
olemaan minulle uusi tiedonlähde. Minulla on ennestään tietolähteinä Hannu ja Leena Aar-
nion kirjat, Luontomatkalle Kanariansaarille, sekä Kanariansaarten Luonto-opas.  

 
 Tällä viikolla alkoi hieman kiinnostamaan myös saarella esiintyvät "ötökät" 
 
  
Huhtikuu 2013 

 
1.4.2013 Oikein hyvää aprillipäivää. 
    
7.4.2013 Viikolla kasvientutkiminen oli entistä tarmokkaampaa. Viikon aikana onnistuin löytämään 

useita kuisma lajeja. Löysin kolme erilaista ja olin ne jopa tunnistavinaan Sakari Kauppisen 
opein, ja tiedoin. 

 
 Batanissa "koirien kotikukkula" oli jossain vaiheessa rymähtänyt tielle, ja koirien omistajal-

la oli siivoukset menossa, tai aloitettu. Työtä oli siinä vaiheessa vielä kovasti jäljellä. 
 
 Sunnuntai kävely tuotti kuviin kaksi uutta suljettua liikettä. Entisellä Generalissimolla ollut 

GUACHINCHE ravintola oli sulkenut ovensa, ja sisällä oli melkoinen sekasotku. Jotain sei-
niä siellä olio kovasti purettu. 

 
 San Telmossa ollut kultasepänliike oli myös sulkenut ovensa. Kaikki korut oli näyteikku-

noista pois. Kurkistelu sisälle kertoi että, myös sisältä kaikki oli pois. Siinä jollekin yrittäjäl-
le tilat vilkkaalla paikalla. 

     
9.4.2013 Suomesta ostetun juomavesisuodattimen hana sanoi sopimuksen irti ja alkoi valuttaa vettä 

omia aikojaan. Tänään kävimme Leroy Merlinissä ostamassa uuden hanan. Toivotaan että 
sillä pärjäämme muutaman vuoden eteenpäin. 

 



 Suodatinpatruuna on ongelma, sillä se luvattiin suodattavan 15000 litraa vettä, eli n. 5 L / 
päivä 8 vuoden aikana. Sen verran me sitä vissiin olemme käyttäneet. Nyt olisi aika uusia 
suodatin, mutta sitä ei saa täältä. Kirpparilla on alakerrassa muuan saksalainen myymässä 
jotain sorttia suodatinta, mutta en ole vielä tutkinut tarkempaan, että sopiiko ne meidän suo-
dattimen koteloon ja onko kiinnitys samanlainen. Jos suodatinta ei löydy, niin ostamme ko-
konaan uuden, sillä juomavettä emme ala kaupasta kantelemaan. 

     
15.4.2013 Kevään viimeinen toteutunut retki suuntautui Los Siloksen maisemiin. Talaveran reitillä 

mehikasvien kukinta oli aluillaan, mutta valmiita kukintoja ei vielä ollut. Monet muut kasvit 
oli jo kukintonsa kukkineet. Mansikkapuussa oli jo pieniä "mansikan alkuja". 

     
20.4.2013 Charcolla Restaurante Dinámicossa Feria de Abril, jossa Flamencoa. Me kävimme seuraa-

massa lauantai-illan (klo. 21:00) esitystä. Sama esitys oli uusintana sunnuntaina, joten kä-
vimme silloin kuvaamassa esitystä päivänvalossa. 

     
22.4.2013 Koko viikonlopuksi luvattiin, ja jopa varoiteltiin erittäin korkeasta lämpötilasta. Tänään 

vaikuttaa että on hieman lämpimämpää, kun viikonloppuna. Taivas pilvetön, mutta calimaa 
on. 

     
23.4.2013 Penkkiurheilua palmun varjossa. Eilen kuuntelimme satelliittikanavan kautta jääkiekon SM 

finaaliottelua Tappara - Ässät. Pitkäksi venynyt ottelu kesti yli 4 tuntia, mutta lopuksi oike-
us tapahtui ja Ässät voitti ihan ansaitusti. Läheltä piti tilanteita ei lasket, ne vain tilastoidaan. 
ONNEA Poriin! 

    
26.-27.4.13 Fiesta del Castronomia kalasatamassa. Tarjolla tapaksia, juustoja ja viiniä. Ohjemassa myös 

musiikkiesityksiä. 
  
27.4. Alkaa 50 ANIVERSARIO  - LOS BEATLES EN TENERIFE, joka kestää 9.5.2013 saakka 

Beatles.pdf 
     
 
Toukokuu 2013 

 
1.5.2013 Vappu ei ole Puertossa niin suuri juhla, kun suomessa, silti me kävimme illalla "perinteisiin 

kuuluen" maistelemassa Manun leipomia munkkeja. 
    
3.5.2013 Día de la Cruz. Kaikki kaupungin ristit on koristeltu toinen toistaan hienommin suurilla 

kukka määrillä. 
 
 Iltapäivällä oli kulkue jossa kuljetettiin suurta ristiä. Soittokunta soitteli hiljaista ja rauhallis-

ta marssimusiikkia nimeltään PASION TEJINERA Marcha de Procesión . Kulkue pysähteli 
säännöllisin välein ja sitten alkoi valtava paukutus. Kovaäänisiä ilotulitusraketteja lenteli 
taivaalle satoja ja maata pitkin poltettiin pitkiä "paukkunaruja" johon oli laitettu isompia 
paukkuja säännöllisin välein. Savu ja meteli oli valtava. Sitten taas jatkettiin hieman savui-
sessa säässä rauhallisella musiikilla säestettyä matkaa. Jossain vaiheessa musiikki muuttui ja 
loppumatkasta soi hieman vauhdikkaampaa musiikkia nimeltään Recuerdo a los muertos 

    Los Realejosin suuri ilotulitus jäi tänä vuonna väliin, sillä se on aina kovin myöhään, ja 
kestää pitkään. Alkanee kulkueella joskus 22 paikkeilla ja sen jälkeen sitten paukutellaan.  

    
10.-12.5.13 Muecca 2013 (kansainvälinen katutaidefestivaali) kesti 3 päivää, ja sen aikana kaupungin 

monille esiintymislavoilla esitettiin yli 90 eri ohjelmatapahtumaa.  
    
14.5.2013 Moottorisahaherätys aamulla 7:30.  



    Lauma moottorisahamiehiä piti sellaista meteliä, että ei ole aikoihin kuultu. 3 tai 4 sahaaja 
kaatoi muutamaa pientä puuta toista tuntia tuosta Valois kadulta. Sahaajien "metsuritaidois-
ta" en tiedä, mutta metelin kestosta päätellen puut katkaistiin polttamalla, eikä sahaamalla.  

    Lopuksi ne puiden tyngät vedettiin juurineen irti maasta. Aika näyttänee, että mitä siihen 
tulee tilalle.  

    
 16.5.2013 Kierros Guajaran ympäristössä. Käytiin kuvailemassa Kuningatarneidon kielen kukintaa. 

Huomattavasti vähemmän oli kukkivia neidonkieliä kun aikaisempina vuosina. Osa kukista 
oli pieniltä ja vaikutti siltä että paras kukinta on vielä edessä. 

    
 21.5.2013 Teimme kierroksen Teguesten vuoristossa. Ohjelmassa uusien reittien katseleminen ja kol-

men kätkön etsiminen. 
    Bussila La Lagunan kautta Teguesteen. Kätkön hakuineen reitille tuli pituutta 11,3 km. 

Kätköjen etsimisistä tuli lisämatkaa hieman yli 2 km. Ensimmäinen kätkö piti hakea kierto-
tien kautta, koska kätköpolulla oli mehiläis-laatikoita ja suuri kyltti jossa luki PELIGRO 
ABEJAS Lisäksi lähellä työskenteli pari miestä jotka vielä kielsivät menemästä polkua pit-
kin. Tämän kätkön kuittaamiseen kului 46 min. 

    Matka jatkui metsätietä pitkin kunnes saavuimme metsätyömaalle. Siellä suuri pyörillä 
kulkeva kone oli rinteessä kallellaan, ja veti vinssillä kaadettuja puunrunkoja ylös rotkon 
pohjalta. Työmaasta varotettiin n. kaksi kilometriä aikaisemmin, ja kiellettiin kulkemasta 
työmaa-alueella. Me jouduimme ohittamaan paikan kiertämällä. 

    Seuraava kätkö nosti mukavasti sykettä, sillä se oli laitettu kuntoa vaativaan paikkaan. 
Maaston vaikeudeksi oli merkitty 4,5 (asteikolla 1-5) Se oli juuri niin vaativa. Aikaa kuit-
taamiseen kului 43 min, ja korkeuseroakin matkassa oli 91 metriä. 

    Kolmas kätkö teetti runsaasti työtä, eli etsimiseen meni aikaa 30 min. Etsimme sitä aluksi 
väärästä paikasta, koska kätkön koordinaatit sinne ohjasi. Kätkö löytyi kuitenkin n. 10 met-
rin päästä ilmoitetusta paikasta.  

    Metsätyömaan tilanne oli sellainen että se ei ole raivattu vielä ensi talvena, joten näissä 
maisemissa, tai ainakaan tällä polulla ei tulla tulevana kautena retkeilee. Seuraava tutki-
musmatka on perjantaina 

    
24.5.2013 Kätköily ja reittin katselmuskierros. Pituutta kierrokselle 13,9 km ja kätköjä kuitattiin 5. 

Lähdimme liikkeelle hieman ennen Bajamaria. Nousimme ylös vuorelle ja siellä kuittasim-
me kaksi kätköä. Kätköjen jälkeen laskeuduimme alas kohti Bejiaa. Siellä siirryimme vesi-
kanavareitille jota pitkin jatkoimme loppumatkan kohti Punta Hidalgoa. Kanavareitillä kuit-
tasimme kolme kätköä. 

    
  KESÄLOMALLA!  HYVÄÄ KESÄÄ! 
 
 
Kesäkuu 2013 

 
1.6.2013 Gallinerossa pöytien hionta ja maalaus talkoissa. 
 
 Paseo Romero. Kulkue lähti liikkeelle H10 hotellilta klo. 18:00 Kierteli aikansa kaupungilla 

ja lopetti Muellen parkkipaikalle. 
    
2.6.2013 Aamupäivällä kalasatamassa jonkin sortin pikku triathlon. Ensin uimareissu ja sitten juoksu. 
 
 Iltapäivällä alkoi hiekka- ja kukkamattojen teko Puerton kaduille. Illan kulkue joka talloo 

taideteokset lähtee kirkosta liikkeelle 20:00 (ilmoitettu aika). 
     
4.6.2013 Kävin ostamassa Decathlonista kypärän. 11.6. on tarkoitus osallistua Mascassa Geokätköta-

pahtumaan, johon sisältyy 1,5 km pitkän vesitunnelin läpikävely. Tätä olen tunnelireissua 



odottanut 5 vuotta. Toivottavasti tapahtumaan saapuu osallistujia niin paljon että retki toteu-
tuu. 

  
 Nyt olen lisännyt kypärään valon jotta näkee pimeässä tunnelissa taivaltaa. Lisävalona on 

vielä huipputehokas taskulamppu. 
     
11.6.2013 Nyt on sitten ensimmäinen tunnelivaellus Teneriffalla tehty. Mascan tunneli on helppo ja 

turvallinen. Ainut juttu joka tulee ottaa huomioon on kypärä. Minä, vain 1,78 mittainen ja 
pää kolahti tunnelin kattoon. 

    Tunnelilla oli pituutta 1,5 km, ja siellä oli vettä, joten saappaat tai varakengät on hyvä 
myös olla matkassa. Geokätköryhmän muut osallistujat oli saksalaisia, joten minä olin ainut 
ainut muunmaalainen. 

    Tämä ei varmaankaan jää minun ainoaksi tunneli vaellukseksi Mascassa. 
 Nyt on aika alkaa viettämään kesälomaa, joten sivupäivitys jää jonkinlaiselle osittaiselle 

kesätauolle. 
 
 HYVÄÄ KESÄÄ! 
     
 21.6.2013 Kamerakaupoilla Intialaisten kanssa :) 
    Vanhaan PowerShot SD780 (IXUS 100) kamera on päässyt jotenkin pölyä sisälle. Se nä-

kyy kuvissa monena sameana täplän. Sitä ei saatu liikkeessäkään puhdistetuksi. Kauppiaat 
mainostavat huoltoa ja kansainvälistä takuut kilvan kaupoissaan, mutta täällä heillä ei itsel-
lään tunnu ole minkäänlaista kamerahuoltoa olemassa. 

    Nyt löysin yhdestä liikkeestä samanlaisen kameran ja olen yrittänyt ostaa sitä jo 3 kertaa. 
Aina sanotaan että ei ole laatikkoa, vaan se on jossain muualla. Se on kyllä täällä mañana. 
Sitä Mañanaa ei ole vieläkään tullut (kaksi viikkoa). 

    Kun kerroin että en tarvitse laatikkoa, niin minulle vastattiin, että sitä ei voi myydä ilman 
laatikkoa koska laturi ja akku on laatikossa, sekä tietenkin ne mahdolliset takuupaperit. 

    Neljännellä kerralla luvattiin että se tulee Lanzarotelta ja siihen menee n. viikko. Pikatoi-
mituksena sen olisi saanut päivässä, mutta toimituskulut olisi ollut 45 euroa. Siitä kieltäy-
dyin, ja lupasin odottaa 5 päivää. 

    Saa nähdä saammeko sen lomareissulle mukaan. Onneksi noita kameroita kotonakin riit-
tää, jos sitä ei saada. Kyseessä on liike josta en koskaan ole saanut mitään ostetuksi, johtuen 
harhaanjohtavasta mainonnasta. Esim. Ikkunassa on samalla hyllyllä kaksi kameraa ja kol-
me hintalappua. Mikään niistä hinnoista ei ole niille kahdelle kameralle. Tarkoitus on vain 
saada joku pysähtymään näyteikkunan kohdalle, ja sitten houkutellaan asiakas sisälle ja yri-
tetään myydä aivan eri tuotetta jata hän oli katselemassa. 

    Tämä IXUS100 kamera kiinnostaa sen vuoksi että se on erittäin pienikokoinen, siinä ku-
vien värit on hyvin kohdallaan, ja lisäksi siinä on se perinteinen tähystysikkuna josta tähdä-
tään kuvia otettaessa. Helppo kuvata myös kirkkaassa päivänvalossa. 

 
 HYVÄÄ JUHANNUSTA! 
 
23.6.2013 Huomenna aamulla TFN ja sieltä Bacelonan kautta suomeen. 
 
 

Heinäkuu 2013 

 
 
Suomessa! 
 
HYVÄÄ KESÄÄ! 
 
 



Elokuu 2013 

 
5.8. Palattiin kotiin suomen lomareissusta. "Loma" kuitenkin jatkuu edelleen.     
 
10.8. Kirpputorilla. Saksalaiselta rouvalta ostimme ruislimpun. Tuoteselosteen mukaan 70% ruis-

jauhoja, ja kyllä se maistuikin ihan kunnolla ruisleivälle.  
 
 San Telmon rantakujalle on suunniteltu uudistusta, johon sisältyy mm. nykyisen kiviaidan 

purkaminen ja sen korvaaminen samanlaisella vaijeriaidalla, kun näköalatasanteella on.  
 
 Kävin paikanpäällä katsomassa ja kuvailemassa hiljaista "mielenosoitusta". Kaupunkilaiset 

ovat alkaneet vastustamaan remonttia, koska se muuttaa rantakaduin ilmettä liikaa. Lisäksi 
sitä pidetään "kalliina", eli suuresta budjetista menee tuttavien firmojen kautta päättäjien 
taskuihin enemmän mitä itse remonttiin. 

 
 Suomesta hankitun iPadin tutkiminen ja käytön harjoittelu jatkuu jo kolmatta päivää. On 

vain opeteltava tuo OS käyttöjärjestelmä, sillä olen päättänyt luopua (myydä) pari vuotta sit-
ten suomen reissuille hankitun Asuksen Eee PC koneen pois.   

 
12.8.2013 
 
 Ennen suomeen lähtöä yritin rikki menneen IXUS 100 kameran tilalle ostaa uuden saman-

laisen. 
    No löysin sellaisen kahdesta kaupasta. Ensimmäinen kalasataman vierestä, ja toinen sa-

malla kadulla, hieman Ayuntamienton yläpuolella. 
    Ne olivat samaa porukkaa, sillä kumpikaan ei suostunut laitetta myymään. Selitys oli että 

ei ole laatikkoa, ja siksi puuttuu myös adapteri. Minä en olisi tarvinnut mitään muuta, kun 
sen kameran, sillä minulla oli entisestä jäljellä akku, adapteri  ja muistikortti.  

    Aina sanottiin että viikon päästä on laatikko, joten silloin myydään. Sitä päivää ei koskaan 
tullut, joten juoksin siellä turhaan kolme viikkoa. 

     Nyt olen laittanut liikkeen henkilökohtaiseen boikottiin jatkuvat valehtelun ja huijaamisen 
johdosta.   

    Jos haluaa tehdä Puertossa "rehellistä" kamerakauppaa, niin näihin liikkeisiin en ainakaan 
suosittele ensimmäisenä menemään. 

 
18.8.2013 Tarkoituksena oli tänään etsiä kolmea Geokätköä. Kaikki on Victoria - El Sauzal alueella.  
 
 Pääsimme kuitenkin kuittaamaan vai kaksi. El Sauzalin kätkö oli laitettu hienoon  Parque 

Lavanderosiin. Puutarhaan jossa kiertelimme vielä kätkön löytymisen jälkeenkin ja katse-
limme maisemia. Myös cortadot puiston kahvilassa oli paikallaan, vaikka lämpötila +30. 

    
24.8.2013 Kirpputoripäivä. Kirpputorin jälkeen kävimme tutkimassa ns. "ruokakadun" kesän aikaisia 

muutoksia, mutta mitään suurempaa ei havittu. El Padrino oli hieman uusinut kylttejään, ja 
se tunnettu hattumiehen kuva oli vaihtunut uuteen. 

 
 Iltapäivällä kävelimme La Paziin. Hieman El Riscosta ylöspäin oleva kiinalaisravintola Cos-

ta de Oro on vaihtunut Restaurante Pastafiori nimiseksi. Hieman ihmettelen uutta omistajaa, 
sillä en ole koskaan nähnyt siinä kiinalaisomistuksen aikana asiakkaita. 

 
 Martianezin rannassa kokopäivän tapahtuma, jossa rantalentistä, skeittailua, ja surffailua. Ja 

tietenkin rantabaari. Viereisessä kaupassa päivän mittainen tarjous aurinkolaseista. Kahdet 
aurinkolasit yhden hinnalla. 

 
 



Syyskuu 2013 

 
1.9.2013 "Kesäloma" oli ja meni. Kulunut kesä on ollut liian lämmin polkujen kunnon tutkimiseen. 

Syksyn aikana on kuitenkin tarkoitus käydä tutkimassa Chamorcan II reitti. Sinne kulkemi-
nen oli viime talvena alkusyksystä kyltillä kielletty. Myöhemmin joku oli paiskannut kyltin 
rotkoon, ja retkeilijät kulki myös sillä polulla. 

    Minulla on ko. reitillä oma geokätkö, ja siellä on ollut kävijöitä tasaiseen tahtiin koko 
edellisen talven, joten polku on ollut jollakin tavalla käveltävässä kunnossa. 

 
 Retkitarjontaan on suunnitteilla uutena mascassa tehtävä kahden geokätkön vesitunneliretki. 
    
7.9.2013  Kirpputoripäivä. 
 
 Lämpimät ilmat jatkuu, joten en ole pitänyt kiirettä polkujen kunnon tarkastusten kanssa. 
 
 Bahian kuntosali on järjestänyt päivän tapahtuman Bahia Blayan ympäristöön. Gallineron 

viereinen parkkipaikka on otettu erilaisten tapahtumien keskipisteeksi. Puolenpäivän aikaan 
ensimmäiset spinning polkijat olivat jo helteessä hikoilemassa. 

 
 Illalla on kaikilla alueen baareilla tunnin ajan ilmaista tapasta tarjolla. Myöhemmin tulee 

vielä orkesteri esiintymislavalle soitteleen. 
  
    
 11.9.2013 Kävin tarkastamassa San Pedron reitin kunnostustilannetta. Maritim hotellin jälkeen alka-

valla osuudella työt on edelleen kesken. Nyt oli menossa rinteen jonkinlainen vyörytys. 
Muutama mies roikkui rinteessä narujen varassa ja vyöryttivät irrallista kiviainesta alas. 

 
 Romantican jälkeinen osuus on myös edelleen työn alla, joten Polulla kulkeminen ei ole 

vieläkään mahdollista. 
    
 17.9.2013 Eilen tuli katsastusmuistutus autolle. Menin heti nettiin tutkimaan varaustilannetta. Aikoja 

oli jo heti seuraavalle päivälle. Tänään on sitten vuosikatsastus 15:30 tuolla Los Realejosin 
katsastusasemalla. Auto on nyt 10 vuotta vanha, joten katsastus on nyt sitten jatkossa joka 
vuosi. 

 
 Katsastuskonttorilla hieman ihmetteli kun olin niin aikaisin (17.9.) liikkeellä. Kutsussa luki, 

että 5.10.2013 on viimeinen päivä katsastusta varten. Paikalliset vissiin menee juuri sinä 
päivänä kun lappuun oin laitettu. 

 
 Minä en jäänyt odottelemaan viimeistä päivää, vaan toimin heti. Siitä seurasi että seuraava 

katsastus siirtyi syyskuulle, kun se aiemmin oli aina lokakuussa. Se passaa minulle parem-
min. 

     
 30.9.2013 Syyskuun loppu meni että vilahti. Kesällä hieman kipeytynyttä tai tulehtunutta kyynärpää 

olen yrittänyt "leppuuttaa" ja olla rasittamatta. Lauantaisin on käyty kirppiksellä, ja liikuntaa 
on harrastettu silleen varovasti ja kyynärpäätä rasittamatta. Mahdollisia ostoksiakin on kan-
nettu repussa. 

    Netistä on etsitty kaikki mahdolliset hoito- ohjeet ja niitä on sitten yritetty noudattaa. Ei se 
vieläkään ole aivan oireeton, mutta parempaan suuntaa on koko ajan menossa. 

 
 Teiden kävelyretki tuntuu olevan tänä vuonna suosiossa. Lyhyelle ajalle on tullut neljä (4) 

erillistä teiden retkivarausta. Lisäksi on yksi Paisaje Lunar retki, jota minä pidän jopa Tei-
den retkeäkin rankempana. 

 



 Tänään olen laittanut (Teide kävellen) retken sivulle seuraavanlaisen ilmoituksen; Teiden 
retken kiintiö tältä syksyltä 2013 on toistaiseksi täynnä. Tarkoitus on tehdä ensin kaikki nuo 
neljä Teiden retkeä, ennen kun alan ottamaan uusia varauksia em. retkeen. 

 
 Muutamia pikku remontteja ja puutarhan hoitoja riittää vielä jokunen päivä. Lokakuun puo-

lella asuntojen omistajat saapuvat, ja ottavat itse puutarhat omaan hoitoonsa. 
 
 
Lokakuu 2013 

 
6.10.2013 Kiireinen viikko on takana, vaikka ei retkeilykausi ole vielä edes alkanut. Scootteri on ollut 

vauhdissa ja välillä autokin. Leroy Merlinin käytävät on taas viikolla tulleet tutuksi. On ha-
ettu kaikenlaista pientä tarviketta itselle ja muillekin, joista on ollut apua kun tehdään uutta 
tai ehostetaan vanhaa. 

  
9.10.2013 Tänään laitoin auton vetokoukun paikalleen, sillä irrotin sen katsastukseen mennessä. Viime 

kerralla unohdin irrottaa sen katsastukseen mennessä, ja huomasin vasta kun olin jo jonossa 
odottamassa omaa vuoroani. Ei siitä mitään sanottu. Koukku on minulla on vain paikallisia 
"taskuparkkeeraajia" varten. Niillä kun on tapana vekslata autoa taskuun niin että se törmää 
edessä olevaan ja takana olevaan. Nyt saavat tökkiä vetokoukkuun. Kadunvieriparkkeerauk-
set ja "taskuparkkeeraukset" on kylläkin kovasti vähentyneet, sillä täällä maalattiin pysä-
köintiruudut vinoruuduiksi, silleen että niihin pitää peruuttaa. Se vasta aiheuttaa kaikenlaisia 
tilanteita. 

 
 Vetokoukkua laittaessani huomasin että auton takana, vetokoukun vieressä oleva vararengas 

heilui ja näytti sitä että se saattaa tipahtaa. Tunnin tutkin sen kiinnitystä, ja kun mekanismi 
ja toiminta selvisi ohjekirjasta, niin tulin siihen tulokseen että se ei toimi niin kun pitäisi. 
Takatilan lattiassa on luukku ja sen alla pultti josta kierretään rengasavaimella, niin vararen-
kaan pitäisi laskeutua alas. Kiristämällä taas renkaan pitäisi nousta ylös. Niin ei kuitenkaan 
tapahtunut, vaikka kuinka pulttia kiertelin. Enkä se toimii jotenkin vaijerilla. Koko auton ai-
kana (8v) en ole koskaan vararengasta laskenut tai nostanut, joten onhan se voinut vaikka 
ruostua. On se kuitenkin laskeutunut yläasennosta n. 2 senttiä, sillä sen verran se heilui Pitää 
huomenna mennä tilaamaan aika huoltoon, ja siellä sen samalla saavat korjata. 

  
 11.10.2013  Tänään oli se kauan odotettu päivä. Kävimme tutkimassa Chamorca II reitin. 

Reitin josta viimevuonna kyltillä ilmoitettiin että ei suositella kulkemista. Me noudatimme 
kyltin kieltoa, ja emme käyneet siellä koko talvena. 

 
 Nyt kun polku on tarkastettu, ja erittäin hyväkuntoiseksi todettu, niin otamme sen taas uu-

delleen ohjelmaan.  
 
    
16.10.2013 Kotisivun kävijälaskuri on temppuillut pitkin syksyä. Välillä se toimii ja välillä taas ei. Minä 

tallennan omaan muistikirjaan kävijät viikottain. Kun laskija lakkaa toimimasta, niin päivi-
tän sen INT2000 palvelimen diagnostiikkasivulta, jossa laskuri rekisteröi sivujen käyttöä 
jatkuvasti monelle eri tavalla. 

 
 Nyt on kesä mennyt. Huomenna lähden Siloksen metsiin (Talaveran reitille). Samalla suori-

tan normaalin kätkö tarkastuksen.  
 
 Torstain jälkeen on pari huili päivää, ja sitten sunnuntaina Parador hotellilta Guajaran yli 

Paisaje Lunariin. Takaisin Guajara länsikautta kiertäen. Arvioitu retkiaika n. 8t 45min. Tu-
lossa on oikein liikunnallinen viikonloppu. 

     



17.10.2013 Syksyn ensimmäinen Talaveran retki takana. Tähän retkeen sisältyy aina kahden oman geo-
kätkön tarkastus. Kätköt oli kunnossa, ja molempiin "lokikirjoihin" oli tullut kesän aikana 2-
3 uutta merkintää.  

 
 Kätköä tehdessä jo tiesin että nämä ei koskaan tule olemaan sellaisia kätköjä joissa etsijöitä 

käy ihan ruuhkaksi saakka. Nämä kätköt on sijoitettu (terrain) 3,5 ja 3 tähden paikkoihin, ja 
tarkoittaa sitä että sen löytämisen eteen joutuu hieman näkemään vaivaa. 

  
 Yksi tähti on maastollisesti helpossa paikassa. Viisi tähteä on suurin määrä jota voi kätkön-

sijaintipaikalle antaa, eli se tarkoittaa että kätkö on maastollisesti vaikeassa paikassa, ja sen 
löytymisen eteen joutuu jo "poistumaan autosta", ja patikoimisen lisäksi vielä ehkä hieman 
kiipeilemään.  

 
 Jotkut tuntuvan pitävän tilastoa kätkön kaikista ominaisuuksista, joten noiden tahtien mer-

kinnän kanssa saa olla tarkkana. Aina löytyy kätköjä joka on ainakin yhtä tähteä hankalam-
massa paikassa kun aikaisemmin löytynyt viiden tähden kätkö. Monesti kätköllä tuntuu, että 
pisteytykseen on tainnut vaikuttaa enemmän kätköntekijän sen hetkinen kunto ja väsymysti-
la, kun maaston todellinen vaikeus. 

     
20.10.2013 Parador - Guajara - Paisaje Lunar - Parador. Olimme lähtöpaikalla ennen auringon nousua, 

sillä kaikki valosa aika on varattava reitin kiertämiseen. Matkalla myös kahden kätkön kuit-
taaminen, mutta sehän antaa muille hieman ylimääräistä hengähdystaukoa.  

 
 Liikkeelle lähdimme 7:40 Ensin nousu Guajaralle, ja siellä ensimmäisen kätkön kuittaus. 

Pieni tankkaustauko ja matka jatkui kohti Paisaje Lunaria. Lunariin saavuimme n. 12:50 
Pieni juoma- ja evästauko. Sitten kätkölle. Kätkön kuittaamiseen Lunarissa meni aikaa tunti 
kymmenen. Kätköltä palatessamme kuvailimme Paisaje Lunarin "valkoisia kivipatsaita" Pa-
luumatkalle joka on hieman yli 6 km. lähdettiin 14 aikaan ja siihen arvioimme käyttävämme 
n. 3,5 tuntia, joka pitikin paikkansa n. 5 min tarkkuudella. 

 
 Päivän saldo. 16,9 km / 9t. 45 min. / 2 kätköä. Rankkaa oli, mutta silti en yhtään kadehdi 

niitä Geokätköilijöitä jota kaupunkialueelta kuittailee 15 kätköä päivässä.  
    
 24.10.2013 Syksyn 1/4 kiipeäminen Teidelle on huomenna. 
 
 Viikonloppuna tuuli oli ylhäällä sitä luokkaa, että hissi ei kulkenut ainakaan kahteen päi-

vään, eli la. ja su. Rajana on n. 70km/h nopeudella puhaltava tuuli. 
 
 Kun tuulen voimakkuus estää hissin kulkemisen, niin paluu vuorelta on tehtävä kävellen, ja 

se lisää retkiaikaa n. 3t. Se mahdollisuus tulee ottaa huomioon silloin kun tekee eväitä ja va-
raa juomista päivän retkeen. 

 
 Telefericon vanhoilla internet sivuilla oli päivittäin ajankohtainen tieto siitä että operoiko 

hissi vai ei. Kun netinkäytössä kehitys on mennyt muualla eteenpäin, niin Teneriffalla se on 
mennyt taaksepäin. Laitoin Telefericolle sähköpostia, ja kysyin että mistä hissin operointi-
tieto nykyään löytyy, niin minulle lähetettiin puhelinnumeroja, ja käskettiin kysymään siel-
tä. Eli netistä sitä ei enää näe. Canarialainen banderolli, jossa lukee, vastustamme kaikkia 
uudistuksia, on edelleen ajankohtainen ja voimissaan. 

    
25.10.2013 Yritimme tänään Teiden huipulle. Lupajutut oli kunnossa ja oli tahto päästä huipulle. Mat-

kamme "tyssäsi" jo 4,7 kilometrin jälkeen. Olimme juuri päässeet paikkaan (2370M) josta 
varsinainen kiipeäminen kohti Teideä alkaa. Samaan aikaa laskeutui polkua pitkin suuri 
ryhmä Refugiossa yöpyneitä retkeläisiä. He ilmoittivat meille, että kova tuuli on aiheuttanut 
sen, että Teleferico ei operoi ja polku huipulle on suljettu. 



 
 Emme kuitenkaan tiedosta lannistuneet, vaan aloitimme kiipeämisen. Ensin kiipesimme 

Refugioon, eli 3270 metriin. Siellä evästauko. Sen jälkeen päätimme vielä käydä jääluolas-
sa, joka sijaitsee 3400 metrin korkeudessa.  Jääluolan jälkeen aloitimme laskeutumisen ta-
kaisin parkkipaikalle. 

    
29.10.2013 Mascan retki meni meillä ilman ongelmia.  
    Olen kuljettanut muutaman vuoden erilaisia nilkkatukia repussani. Ostin ne sen jälkeen, 

kun 29.3.2009 Chamorcassa nyrjäytin oman nilkkani. Nilkkatuille ei onneksi ole ollut meil-
le sen jälkeen tarvetta. 

 
 Tänään niille tuli käyttöä. Vastaamme tuli ranskalainen ryhmä jonka etummaisena kulki 

naista selässään kantava mies. Me pysähdyimme, ja tiedustelimme syytä kantamiseen. Kun 
asia selvisi meille, niin kaivoin repustani. kaksi erilaista nilkkatukea ja ojensin ne miehelle. 
Hän tutki niitä ja valitsi tukevamman ja alkoi laittamaan sitä varovasti nilkan ympärille. 
Vamma saattoi olla pahempikin, sillä se näytti tuottavan naiselle kovasti tuskaa. Kaivoin 
vielä laukustani Parasetamol 500mg ja burana 600mg, muutaman kappaleen ja ojensin ne 
heille. Ryhmässäni ollut farmaseutti antoi naiselle annostusohjeet särkylääkkeille. 

 
 Minulta kyseltiin moneen otteeseen nimeä ja osoitetta, ehkä jonkinlaisen korvauksen takia, 

mutta kun kellään ei ollut kynää ja paperia, niin asia jäi siihen. Me emme voineet auttaa 
enempää, joten lähdimme ja jatkoimme matkaa. Kun emme osoitetietojani jättäneet, niin 
meille jäi nyt ikuiseksi arvoitukseksi, miten he selvisivät loppumatkan rantaan, jota oli sil-
loin jäljellä n. 2 km. 

 
 Meidän ryhmällemme jäi hyvä mieli, että oli pystynyt jollain tavalla auttamaan tai helpot-

tamaan loukkaantuneen ranskalaisen tilannetta. Nyt on sitten tiedossa uusi ostosreissu "nilk-
katukikauppaan". 

 
 
Marraskuu 2013 

 
4.11.2013 Eiliset sateet ei juuri mitenkään näkynyt Puerton puolella, mutta Americasin puolella satoi 

kaatamalla, ja paljon. 
  
 Sade aiheutti myös sen että Teide sai lumipeitteen. Uutiset kertoi eilen illalla että Teidellä 

hissit pysähdyksissä ja polut Teiden huipulle suljettu.  
 
 Nyt sitten seurataan, että milloin sää sallii jälleen kiipeämisen huipulle. Meillä on luvat Tei-

den huipulle lauantaille, joten saa nähdä miten meidän kiipeämisen kanssa huipulle käy. 
     
6.11.2013 Talaverassa. Mitään suurta edistystä luonnossa ei ollut tapahtunut. Muutama kanarian puna-

kello havaittiin, mutta ei muuta. 
     
7.11.2013 Syksyn ensimmäinen kierros Batanissa. Muutama kanarian punakello, yksi yksinäinen ma-

karonesian leinikki, ja pari kuisman kukkaa. Sinä havainnot jotka tehtiin tällä kierroksella. 
Voi hyvin päätellä, että parasta kukinta-aikaa saa vielä odotella pitkään. 

     
9.11.2013 Syksyn toinen yritys Teidelle onnistui. 3.11. satanut lumi oli sulanut. Aurinko paistoi läm-

pimästi, mutta tuuleskeli puuskittain. Ei kuitenkaan niin paljoa että se olisi vaikuttanut his-
sin kulkuun. 

 



 Lähdimme aamulla Puertosta liikkeelle 6:30 joten pääsimme polulle hyvissä ajoin (7:46). 
Nousuaikaa yläasemalle jäi riittävästi ja olimme koko porukka luvan tarkastusportilla jo 10 
min. ennen kun luvan voimassaolo alkoi. 

 
 Retken luvanvarainen osuus "huiputus" valokuvauksineen vei aikaa 1t. 25 min. 
     
10.11.2013 Retkikalenteriin olen merkinnyt Teiden retkien jälkeen oranssin ruudun. Se tarkoittaa että se 

on minun lepopäivä. 
 
 Nyt kun olen huilannut eilisen Teiden huiputuksen jälkeen koko päivän, niin huomaan että 

se on hyvinkin tarpeen. Onhan siinä pari retkeä ollut ennen sitä, mutta Teiden retki on Tei-
den retki. 

 
 Aikanaan yritin vertailla Teiden retkeä ja Paisaje Lunarin retkeä (niin kun me se tehdään) 

keskenään ja en osannut laittaa niitä millään tavalla järjestykseen rasittavuuden mukaan. 
Nyt iän lisääntyessä pystyn sen tekemään. Ohut ilma on tänään se joka saa minut enemmän 
puuskuttamaan kun matkan pituus. 

 
 Vielä on kaksi yritystä Teidelle tässä kuussa, ja sitten katsotaan että jatkuuko ne vielä oh-

jelmassani, ja missä määrin. 
     
15.11.2013 Säätiedotus lupaili eilen tälle päivälle sadetta koko pohjoisrannikolle, ja hieman Tenon alu-

eellekin. Myös nettisivusto eltiempo.es ennusteli Mascan alueelle sadetta ja lisäksi kartassa 
oli salaman kuvia, joten me jo alustavasti suunnittelimme koko retken perumista. 

 
 Iltauutisten ennusteen jälkeen kuitenkin epäilimme hieman ennusteen paikkansa pitävyyttä 

joten läksimme aamulla katselemaan mikä siellä on tilanne.  
 
 Mascassa taivas oli pilvetön ja aurinko paistoi, joten me lähdimme patikoimaan kohti ran-

taa. Koko päivänä ei satanut eikä salamoita näkynyt. 
 
 Vastaisuudessa en usko enää sääennustuksiin vaan menemme aina kohteeseen katsomaan 

mikä on tilanne, ja teemme paikanpäällä päätöksen retken perumisesta tai jatkamisesta. 
 
17.11.2013 Flunssa-aalto rokottaa huomista Teiden porukkaa. Yksi joutui jäämään pois sillä sairaana ei 

kannata yrittää nousua, koska siinä on terveellekin tekemistä. 
     
18.11.2013 Teidellä. Syksyn kolmas kiipeäminen Teidelle sujui aivan suunnitelman mukaan. Kaikki 

mukana olleet pääsivät käymään korkeimmalla huipulla. 
 
 Muiden lähtiessä lupaportilta kiipeämään huipulle, niin minä läksin sovitusti laskeutumaan 

hissillä alas ja hakemaan autoa lähtöpaikalta. Auto jää aina lähtöpaikalle, johon on his-
siasemalta matkaa n. 3 km. Sen noutamiseen kuluu aikaa n. 50 min. Huipulla kävijöiden 
laskeuduttua myöhemmin alas hissillä, olin minä jo heitä odottelemassa, joten pääsimme 
lähtemään heti kotimatkalle. 

 
 Tänään täyttyi kolmen kiipeilijän useamman vuoden haave, sillä huipulle pääseminen on 

aikaisempina vuosina jäänyt toteutumatta etupäässä sääolosuhteiden takia. Sää oli nyt suo-
siollinen ja salli huipulle saakka nousemisen. 

 
20.11.2013 Masca 
 
21.11.2013 Batan 
 



22.11.2013 Teno Alto. Tiukka viikko, mutta kaloreita kuluu ja kunto kohenee. 
    
25.11.2013 Tälle päivälle annettu sääennuste piti paikkansa, ja Los Siloksessa satoi vettä. Vuori jolle 

meidän piti kiivetä oli kokonaan pilvien peittämä, joten päätimme jättää kiipeämisen väliin, 
ja palata Puertoon. Huomenna sama vuori mutta uusi päivä. Katsotaan miten sää meitä sil-
loin suosii. 

 
28.11.2013 Syksyn neljäs yritys Teidelle supistui vain kuvanottoon lähtöpaikalla. Sekin piti ottaa ripe-

ästi, että ei kastuta kovin märiksi. Vettä satoi niin reippaasti, että polulle lähteminen perut-
tiin jo ennen kun olimme päässeet edes lähtöpaikalle. 

    Samalla päättyi 6 viikon kausi aika tiivistä patikointia, jolla sulateltiin kesän grillimakka-
roiden kalorit.  

 Polarin mittari merkitsi kaiken muistiin. 
 Lokakuu 6 harjoitusta 51:04 tuntia 31357 kcal, keskisyke 124 
 Marraskuu 10 harjoitusta 62:51 tuntia 32978 kcal, keskisyke 116 
 paino -6 kg ja painoindeksi 23,04 
 
 Nyt siirrytään Joulukuulle, ja alamme odottelemaan suomen matkaa, sillä vietämme Joulun 

suomessa. 
 
29.11.2013 900000 sivuvierailun raja rikkoutui tänään, joten siitä suuri kiitos kaikille sivulla vierailleil-

le. 
     
30.12.2013 Hanna viikon lomalla Puertossa. 
 
 
Joulukuu 2013 

 
1.12.2013 Hannalle oli varattu ensimmäiselle lomapäivälle Volar en parapente biplaza (tandem). Auto 

haki Belairista 8:15 Kun kaikki kolme lentelijää oli kyydissä, niin auto oli kierrellyt lähtö-
paikalle La Lagunan kautta. 

 
 Me olimme kameran kanssa rannassa odottelemassa lentelijöitä. 10:58 soi puhelin ja Han-

nan lennättelijä ilmoitti, että ovat jo ilmassa. Kohta saimmekin lentelijät näköpiiriin ja seu-
rasimme niitä tiiviisti laskeutumiseen saakka. Hannan ensi kommentti, Olipa jännää. 

 
 Kun kaksi tandem lentelijä oli jo laskeutunut, niin kolmas pääsi vasta sitten ilmaan. Hänellä 

oli ollut ongelmia vauhdinoton kanssa, sillä ilma oli "läsähtänyt" ja tuuli oli tyyntynyt lähes 
kokonaan, ja liikkeelle pääseminen vaatii kuulemma reipasta juoksemista, ja se ei ollut 
aluksi onnistunut. 

    
3.12.2013 Sunnuntai oli hyvä sille liitovarjo lentelylle, sillä eilen satoi lähes koko päivän. Me kulu-

timme aikaa Decathlonissa ja muissakin kaupoissa. 
 
 Illalla kun vein autoa talliin niin pääsin näkemään että Teide oli saanut uutta lunta. 
 
 Ilta uutisen näytti kaikilta saarilta uutisia kovista sateista, ja suurista vesivahingoista. Teitä 

sortunut ja kiviä vyörynyt teille. Viemärikaivot tulvi ja vettä oli joka paikassa. Sademäärä 
oli jopa 200mm neliömetrille. Monessa paikassa liikenne oli aivan jumissa. 

 
 Me peruimme Batanin retken, koska siellä polku on sellaisessa paikassa, että vesisateet te-

kee siitä liejuisen ja siten myös muuttaa se liukkaaksi, ja sen myötä kaatumiset ja loukkaan-
tumisriski on ilmeinen. Lisäksi Batanin maasto ei kuivu yön aikana vaikka sade illalla lak-
kaisi. 



 
 Nyt aamulla paistaa aurinko, mutta saderintama ei ole vielä kokonaan ohittanut saaristoa. 
    
6.12.2013 Hyvää Itsenäisyyspäivää. Minä olin Talaveran polulla viettämässä omaa itsenäisyyspäivää-

ni. 
    Me emme osallistu illalla mihinkään itsenäisyyspäivän juhliin, vaan meidän iltamme ku-

luu kaupungilla hyvän ruoan merkeissä, sillä Hannan loma lähestyy loppuaan ja yksi suun-
niteltu ruokapaikka on vielä käymättä.  

    
14.12.2013 Tämän syksyn toinen antibioottikuuri menossa. Ensimmäinen ei ehtinyt kunnolla parantua, 

kun jo kiipesin vuorille hikoilemaan tuuliseen säähän. Ei se muuta tarvinnut. 
 
 Sivun kävijälaskuri on nyt sitten sanonut sopimuksen kokonaan irti, joten olen joutunut lait-

tamaan eri firmasta uuden. Tämäkin on maksuton, joten sen toiminnasta ei minulla ole ta-
kuuta. INT2000 palvelin rekisteröi kaikki vierailijat, joten sieltä saan aina oikeaa tietoa tar-
vittaessa. 

 
 Olen perunut maanantain Batanin retken, sillä haluan että saan tämä "romuskan" vihdoinkin 

hoidetuksi kunnolla. 
 
 Joulu lähestyy ja suomeen lähtö sen mukana. Perjantaina 20.12. on oltava aikaisin aamulla 

TFS kentällä, sillä lento suomeen lähtee 8:00 
    
19.12.2013 Lääkekuurit on tältä erää ohi, ja olo tuntuu ihan terveeltä. Laukut on pakattu. Pakkaaminen 

ei ollut mikään suuri "rojekti" sillä meillä ei ole täällä talvivaatteita kovin paljoa mukaan 
otettavaksi. Ainoastaan Teiden retkiin varatut lämpöä, tuulta ja tuiskua pitävät ulkoiluvaat-
teet. 

    Lisäksi laukkuun on heitettiin lentoliput ja passit, joten niillä se yksi joululoma vierähtää. 
 Palaamme kotiin Puerto de la Cruziin 29.12. juhlimaan vuoden vaihtumista. 
  
 Oikein hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2014 
 
29.12.2013 Tänään palattiin suomesta Joulun vietosta. Sää Tahkolla sateinen ja lämpötila nollan yläpuo-

lella 2-3 astetta koko joulun ajan. 
 
 Laskettelurinteet kuitenkin joulun ajan laskettavassa kunnossa, joten mäkeenkin päästiin  

kolme kertaa. 
 
 Mökki, jonka olimme vuokranneet oli oikein hyvä, ja jos sää olisi ollut pakkasen puolella, 

niin paikkakin olisi ollut paras mahdollinen. Nyt sulan veden aikana rinteisiin joutui kiertä-
mään, kun ei voinut mennä suoraan suksilla. 

 
 Livekuvan kanssa on ollut ongelmia. En tiedä mikä sen on jumittanut loman aikana. Välillä 

toimii ja välillä taas ei. Oireilun syy ei ole minulle vielä selvinnyt. 
       
30.12.2013 No-IP niminen ohjelma oli päässyt vanhenemaan, koska olin unohtanut sen aktivoinnin. 

Ohjelma on ilmainen versio, mutta se pitää aktivoida aina kuukauden välein, muuten sen 
toiminta loppuu. Maksullisella ohjelmalla tätä ongelmaa ei ole. Nyt se on uudelleen aktivoi-
tu, joten sen pitäisi toimia.  

 
 Huomenna aamusta Chamorcaan ja sitten illalla katselemaan kaupungille vuoden vaihtumis-

ta. 


