
Tammikuu 2014 
 

 

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA! 
 

 1.1.2014 Livekameran toimimattomuus on teettänyt työtä. Taas on joutunut virittelee noita routterin 

asetuksia, joista ei ymmärrä juuri mitään. 

    Ensin umpeutui No-IP ohjelman 30 päivän toiminta-aika. Kun ohjelma on maksuton ver-

sio niin se tulee aktivoida aina 30 päivän välein, tai se suljetaan. Unohdin koko asian suo-

men loman aikana. Sain kuitenkin entisen tunnukseni kanssa ohjelman aktivoitua uudelleen. 

Lisäksi päivitin No-IP ohjelman uudempaan versioon, niin silloin soppa oli valmis.  

    Sellaisia asetuksia, kun "Virtual server ja Port forwarding rules piti muutta. Molemmissa 

oli väärä IP osoite. En mitenkään ymmärrä, että mikä niitä asetuksia muutti loman aikana 

kun kaikki laitteet oli sammutettuna. Kaikki  kuitenkin toimi ennen lomaa niillä entisillä 

asetuksilla.  

    No-IP ohjelman tehtävä on "virittää" kuvayhteys toimivaksi silloin, kun nettiyhteyden IP 

osoite muuttuu. 

      

 3.1.2014 Eilen pyykinpesukone sanoi sopimuksen irti, ja alkoi pitää lingotessa kamalaa meteliä. So-

pivasti, kun takuu oli loppunut. 

    Aamulla menin klo. 10 La Veraan kauppaan kyselee uutta konetta. Kaupan ehtona oli ko-

tiin kuljetus tänään, ja entisen koneen pois vienti. Kun kaikki ehdot täyttyi niin tehtiin kau-

pat uudesta koneesta. Se luvattiin toimittaa illalla 16 - 18 aikaan. 

    Puoli kahdelta soi puhelin ja soittaja ilmoitti että on tuomassa pesukonetta. 20 min. myö-

hemmin meillä oli uusi pesukone paikallaan ja vanha viety pois. Kauppaan lähtö ja uusi ko-

ne toiminnassa vei aikaa 4  tuntia. Tämän päivän toiminnasta voi kanariosoille antaa täydet 

pisteet, sillä en juurikaan usko että lisämaksuton toimitus tapahtuu suomessa tuota nope-

ammin. 

    

 4.1.2014 Sain palautetta, että Roque Chico kätkön blogbook on täynnä, joten kävimme tänään vie-

mässä sinne uuden vihkon. 

  

 Kätköllä on ollut tähän mennessä 964 kävijää, ja pieneen kätkörasiaan mahtuva vihko riitä 

kuittailuun n. 2 vuoden tarpeeseen. Nyt sinne rasiaan oli lisätty kaikenlaisia ylimääräisi pa-

perilappuja, joihin niitä kätkön kuittauksia oli merkitty. 

      

 5.1.2014 Kuninkaiden kulkue. Kanarialaiseen tapaa se alkoi 40  min. myöhässä. Vanhempien piti 

keksiä lapsille viihdykettä ajankuiluksi, kun kulkue ei vaan päässyt liikkeelle. 

 

 Kävin lähtöpaikalla katselemassa hieman ennen lähtöaikaa, niin puoletkaan kulkueen rek-

visiitasta ei ollut paikalla, joten poistuin paikalta ja jäin odottelemaan kulkuetta huijariravin-

tolan kohdalle, josta myös ajankohtaiset kuvat otettu. 

    

 7.1.2014 Pohjoisrannikkoa varoitettiin valtavista aalloista. Me jouduimme Garachicossa kiertämään 

yläkaupungin kautta, sillä rantakatu oli suljettu, kun aallot oli lyöneet yli aallonmurtajan ja 

vettä tuli rantakadulle saakka. Vesi toi mukanaan roskaa ja erikokoisia kiviä. Tilanne oli 

sama paluumatkalla, eli kiertotien kautta kulku. 

 

 El Palmarin laaksossa nähtiin kevään ensimmäiset mantelipuun kukat. Kukkia oli aika har-

vakseen ja vain muutamissa oksissa, mutta täysi kukinta ei ole varmaankaan kaukainen jut-

tu. 

     



 8.1.2014 Puolipäivä ajelu Buenavistaan. Eiliset tuhot Garachicon rantatiellä oli korjattu, ja tie oli jäl-

leen ajettavassa kunnossa. Tien ja meren välinen kaistale oli vielä poliisi-nauholilla eristetty 

ja siellä siivoukset jatkuivat. 

 

 Garachicon venesataman aallonmurtajan sisäpuolella olevan kävelytasanteen betoninen ko-

riste aita oli hajonnut monesta paikasta. Isot aallot on tulleen aallonmurtajan yli ja vesimas-

sat oli särkeneet aitaa. Myös siellä oli aloitettu aidan kappaleiden siivoukset. 

 

14.1.2014 Eiliselle päivälle suunniteltu Batanin retki jouduttiin siirtämään sairastumisen takia tälle 

päivälle. Nyt oli kaikki kunnossa ja päästiin katseleen hieman kevään edistymistä Teneriffan 

vuoristoon. 

     

 16.1.2014 Antti saapui viikon lomalla perheineen. Heidän ryhmään kuului kaikkiaan 14 henkilöä. Li-

säksi ryhmään liittyi lennon aikana 4 henkilöä. Olimme hakemassa heitä isolla bussilla, jo-

ten tilaa olisi ollut enemmänkin. 

 

 Heidän ensimmäinen lomapäivä on kääntynyt iltaan ja sää on muuttunut hieman sateiseksi.  

    

 22.1.2014 Viikko menne vilahti. Lomalaiset lähti Vingsin pihasta Hernandesin bussilla 18 aikaan. Len-

to lähti 21:15 ja oli perillä Oulussa joskus kuuden aikaan aamulla. 

 

 Risto Räppääjä, Kaapo ja Lauran tähti tuli tutuksi viikossa. Muutama muukin lasten ohjelma 

mahtui joukkoon, mutta em. ohjelmat katsottiin useaan kertaan. 

 

 Scootterin "startti" lakkasi toimimasta viikolla joten nyt on ongelmana saada se käyntiin. 

Perjantaina on purettava hieman katteita jotta saa startin näkyviin ja pääsee mittaamaan joh-

doista, että  mihin se sähkö oikein jää, kun ei mene starttimoottorille saakka. Jokin rele siel-

lä naksahtelee, mutta muuta sitten ei tapahdukaan. 

    

 28.01.2014 Scootterista oli hajonnut käynnistysrele. Se tuli kuntoon jo samana päivän kun se vietiin 

korjaamolle. Kävin hakemassa sen seuraavana aamuna. Scootterin hakureissun jälkeen läh-

dimme etelän puolelle tapaamaan kavereitamme. 

 

 Tänään pääsimme maastoon. Epävakainen sää, ja Puertossa "pyörivät" flunssa ja mahatauti 

on estänyt muutamat retket kokonaan. Kevät tekee hiljalleen tuloaan vuoristossakin, vaikka 

sää on pysytellyt talvisena, ja lämpötila  pari kolme astetta alle 20. 

 

 Baariyrittäjiä täällä riittää. Esquivel kadulla oleva Bar El Bubis vaihtaa omistajaa tai toimin-

taansa. Nyt siellä on remontti menoissa ja ikkunassa lukee että Próxima apertura (avataan 

pian).  

 

 

Helmikuu 2014 
    

1.2.2014 Eilen kävin Martianezin ostoskeskuksessa ostoksilla, ja huomasin uuden Columbus "pulla-

kaupan" olevan auki. Ostosten jälkeen menin ostamaan kaupasta kahvipullaa. Valikoima 

hieman erilainen kun San Telmon liikkeessä. Myös hinnoittelu on erilainen. Tiskissä on hin-

ta 1,60 mutta tuote maksaa 1,65. Kassa lisää hintaan veron, jota ei lisätä San Telmon liik-

keessä. Ihmetyttää saman ketjun erilainen hinnoittelu. 

 

 Loro Parkin parkkipaikka on pinnoitus vaiheessa. Alakerran parkkipaikoista en tiedä, että 

onko ne jo valmiita, mutta maanpäälliseen osaan laittoivat eilen pintaa. Toivottavasti pääse-

vät "pysäköintitalon" valmistuttua ilmaisista parkkipaikoista maksua perivistä henkilöistä 

eroon.  



    

7.2.2014 Santiago del Teidessä katselemassa mantelipuiden kukintaa. 

     

8.2.2014 San Pedro "Ida y vuelta" 14,5 km. 

 

 Retkirintamalla hiljaista joten nyt keskitymme penkkiurheiluun. 

     

18.2.2014 Alkaa pikkuhiljaa mielenkiinto loppumaan kisojen seuraamiseen. Muutenkin paikallinen TV 

näyttää etupäässä sellaisia lajeja joista minä en ole kiinnostunut. Jääkiekko seuraisin mielel-

lään, mutta ei ne täällä ole siitä kiinnostuneita. 

 

 Kävin aallonmurtajalla zoomailemassa, että miten edelliset sateet oli vaikuttaneet lumimää-

riin ja kuinka alas sitä oli satanut. 

    

23.2.2014 Kisat meni miten meni. jokunen mitali tuli, joten ollaan siitä tyytyväisiä. 

 

 Tänään kävimme pitkästä aikaa Bollullossa aamukävelyllä. 

 

 Kaksi päivää olen tehnyt töitä tietokoneeseen käyttöjärjestelmän vaihdon kanssa. Itse järjes-

telmän vaihto on pikkujuttu, mutta kaikkien tarvittavien ohjelmien ja ajureiden asentamises-

sa on kahden päivän työ. Nyt alkaa kaikki kotisivujen hoitamiseen tarvittavat softat olemaan 

asennettuna. Jotain pieniä apuohjelmia pitää  vielä asennella, mutta ne ei enää suuresti häi-

ritse sivujen ylläpitoa. 

       

27.2.2014 Tänään tuli sivuston kuukausittainen 30 Gt liikennemäärä täyteen, ja sivusto sulkeutui. Las-

kuri nollataan kuukauden vaihteessa joten olisi ollut kahden päivät toimimattomuus tiedos-

sa. Kun laskurin ylimääräinen nollaus maksaa 14,90 joten en siihen keinoon turvautunut 

kahden päivän takia.  

 

 Pyysin kuitenkin palvelunmuutoksen jolloin sivustomme liikennemäärä muuttuu rajatto-

maksi, eikä vastaavaa pääse enään tapahtumaan. Kesä on sivustolla hiljaista aikaa, mutta 

pitkällä ajalla tulee halvemmaksi maksaa rajatonta palvelua, kun maksaa silloin tällöin 

14,90 laskurin nollaamisesta. 

 

    

Maaliskuu 2014 
    

1.3.2014 Karnevaalin avajaiskulkuetta seuraamassa. Ensimmäisen kerran minun aikana kulkue lähti 

liikkeelle ajallaan, ehkä jopa etuajassa. Liekkö sää ollut osallisena aisaan. 

     

3.3.2014 Yöllä harjoittelemassa tähtitaivaan kuvaamista Teiden maisemissa. Otokset ei ole kehutta-

via, mutta sain hyvää opetusta siitä, että miten tähtitaivasta tulisi kuvatta. 

    

8.2.2014 Aikoinaan luin Aarnion Kanariansaarten luonto-opas kirjasta että purppura tyräkistä on 

myös olemassa keltainen versio. 

 

 Edellisenä talvena sain tarkempaa tietoa tyräkin olemassa olosta, ja esiintymispaikasta. Ei-

len toteutimme retken harjanteelle jossa em. tyräkkiä on havaittu, ja kuvattu. Kyseessä on 

Fortaleza de Mascan harjanne joka on maisemiltaan saaren upeimpia. Sinne ei korkeanpai-

kan kammoisen kannata retkeä suunnitella, sillä sen verran korkeissa paikoissa ja jyrkissä 

rinteissä välillä jouduttiin kulkemaan. 

 

 Samalla kierroksella päästiin kuittaamaan kolme Geokätköä, joista Mascan rannan yläpuo-

lella olevalla kätköllä olin ensimmäinen kuittaaja. 



 

 Tänään loppui karnevaali. Charcolla vielä huomenna jytää, mutta kulkueet on ohi. Coson 

lähtö kesti n. 1,5 tuntia, joten lyhempi oli kun aikaisempina vuosina. 

 

 Entisten vuosien tapaan oli kuvailemassa kulkueen lähtöpaikalla. 

    

10.3.2014 Batanissa. Kesäntulo alkaa näkymaan Batanin maisemissa todella hienosti. Barrancon poh-

jalla virtasi runsaasti vettä. Maisemat vihertää ja kukat alkavat olla loistossaan. Vielä on 

kukkimatta ainakin mehikasvit. Yksi istutettu kynttiläneidonkieli aloitti kukintaansa. 

     

14.3.2014 Tämä päivä pitää merkitä muistiin, sillä San Telmossa on jonkin sorttinen remontti alkamas-

sa. Info Taulussa lukee että kuuluu Calle La Hoyan "kunnostus ja parannustyö" jonka pitäisi 

olla valmis 07/01/2014 

 

 Aidatusta alueesta päätellen kyseessä on ehkä "kunnostus", jota paikalliset vastustivat. He 

järjestivät asian puolesta useita tapahtumia jossa toivat esille että alue tulee säilyttää entisel-

lään. 

     

19.3.2014 Tästä viikosta on tulossa oikein aktiiviviikko retkien suhteen. Ma. olin Teno Altossa, ti. 

Mascassa. 

 

 Tänään olin Teidellä, ja tein samalla viimeisen Teidelle kiipeämiseni. Olen kiivennyt maan-

tieltä huipulle 20 kertaa, joten se polku saa jäädä minulta rauhaan. Saarella on paljon polku-

ja joissa en ole vielä kulkenut. 

    En ole aikoihin nähnyt niin korkeita lumikerrostummia kun näin tänään. Suuri osa lumista 

on jo sulanut, mutta kovasti on pitänyt lumitöitä tehdä, että polut on saatu kuljettavaan kun-

toon, ja Teiden polku auki. 

 

 Perjantaina Teno Alto ja koko viikon kruunaa su. Paisaje Lunar. 

    

23.3.14 Paisaje Lunarissa. Aina yhtä mielenkiintoinen paikka. 

    

27.3.14 Vietettiin Jorman 60v synttäreitä. 

 

 

Huhtikuu 2014 
    

1.4.14 Hyvää aprillipäivää! 

     

2.4.14 Ajankohtaisten kuvien arkisto Googlen palvelimella alkaa olemaan täynnä. Maksuton tila on 

rajallinen, joten joudun poistamaan vanhempia kuvia, jotta saan sinne mahtumaan uudem-

pia. 

 

 Alteza täyttelee hyllyjä uuteen myymäläänsä. Avajaispäivästä en nähnyt mitään mainintaa, 

mutta sisällä näytti siltä että ei se kaukana ole. 

 

 

5.4.14 Niin hieno kesäinen päivä että jätimme perinteisen kauppahalli / Kirpputori reissun tekemät-

tä ja suuntasimme aamukävelylle San Pedroon. Haettiin vihannekset sitten San Pedron reis-

sun jälkeen muualta 

 

 Lämpötila aamusta jo +28 ja taivas lähes pilvetön. Pitkän ja kolean talven jälkeen näyttä 

siltä että kesä se tulee Teneriffallekin. 

    



14.4.14 Huomenna kevään viimeinen patikointiretki. Sitten alkaa jonkin asteinen kesäloma. Se tulee 

näkymaan myös jollain lailla sivujen päivityksissä. 

 

 Alteza avasi ovensa viime viikon lopuilla. LIDLi rakentaa uutta myymälää Toscaliin. Kyllä 

meillä tulevana talvena on kauppoja joissa asioida. Nyt odotellaan hintakilpailun kiristyvän. 

    

16.4.14 Näin retkeilykauden päätteeksi vielä linkit Kanarian kasvisto sivulle. Retkeilykauden aikana 

on moneen kertaan maastossa mainittu netistä löytyvä sivusto kanaria kasveista. Sivuston 

tekijä on Sakari Kauppinen ja sivusto löytyy seuraavasta linkistä. http://sakari.kuvat.fi/  

 

 Sivusto on kanariankasvien http://sakari.kuvat.fi/kanariankasvio/ osalta paras mitä netistä 

löytyy. Kasvien selaaminen sivuilla on tehty värien mukaan, joten niiden salaaminen ja et-

siminen on todella helppoa. Sivuston avulla on hyvä muistella omia retkiä ja samalla muis-

tella niitä tuntemattomia kasveja joita polun varrella olemme päässeet näkemään. 

 

 Sakarin sivuilta löytyy myös Helsinginkasvisto http://sakari.kuvat.fi/kasvio2/ Jos kasvien 

lisäksi sudenkorennot kiinnostaa, niin niistäkin sivuilta löytyy erittäin hieno ja kattava ko-

koelma. http://sakari.kuvat.fi/kuvat/Sudenkorennot+(Odonata)/ 

     

23.4.14 Tulevaa kautta silmällä pitäen kävin Ilkan kanssa kiertelemässä Arenas Negrasin alueella. 

Kiertelimme siellä 20,3 km lenkin ja samalla tutkailimme miten reitin osat soveltuu lyhem-

piin päiväretkiin. 

 

 Me kävimme myös kuittaamassa pari kätköä, joten niistä tuli hieman ylimääräistä matkaa. 

Olen ne kuitenkin vähentänyt matkamittarista, ja näyttä että sellainen n. 12 km lenkki olisi 

päiväretkeen mahdollinen. 

 

 Maasto on helpohkoa kulkea, joten ajallisesti se on n. 6-7 tuntia. Varmajalkainen pitää  kui-

tenkin olla sillä välillä kuljetaan laavakentillä joissa teräviä ja erikokoisia kiviä. Korkeus-

eroa mahdollisella reitillä n. 300M. 

     

28.4.14 Ohikulkumatkalla huomasin että Cafeteria Mencey oli kiinni, ja vaikutti erittäin tyhjältä. 

Tietenkin kävin heti ovelta kurkkimassa, ja huomasin että sisältä oli kaikki irtokalusteet 

poistettu ja hyllyt tyhjennetty. Minkäänlaista ilmoitusta en huomannut, missä olisi kerrottu 

kiinni olon syy.  

 

 Usein miten kun Puertossa joku baari on lopettanut, niin mitään ilmoitusta ei normaalisti 

näkyville laiteta. Se vain suljetaan ja kaikki tavarat viedään pois. ??? 

 

 

Toukokuu 2014 
  

1.5.2014  Oikein hyvää Vappua kaikille tasapuolisesti. 

 

 Me alamme viettämään kesää, ja se tietää sitä että sivujen päivitys tulee olemaan satunnais-

ta, ja kun emme ole Puertossa, niin myös live-kamera suljetaan. 

    

13.5.2014 Tänään palasimme Cancunista, Mexicosta 10 päivän lomalta. Vietimme lomamme Cancu-

nin Hotelli-alueella (Zona Hotelera). Kiertelimme aluetta kävellen ja kätköjä etsien.  

 

 Sillä rannikolla jossa hotellimme sijaitsi oli piilotettuna seitsemän geokätköä. Kaksi pää-

simme kuittaamaan. Yksi sijaitsi Isla Mujer saaressa, ja sitä emme päässet kuittaamaan kos-

ka se oli sisällä baarissa ja baari oli suljettu kun olimme saari retkellä. Kolme kätköä oli ka-

donnut. Yhden jätimme muuten vaan etsimättä, sillä se sijaitsi "krokotiilien asuinalueella". 



 

 Cancun oli todella siisti paikka. Päihittää siisteydessä Puerton mennen tullen. Ihmiset ystä-

vällisiä, ja palvelu Todo Incluido hotellissa (Aquamarina Beach ****) aivan huippua. 

 

 Kotiin tulo meni normaalistiu, kuten aina Madridin kautta matkustaessamme. Olimme liik-

keellä yhden laukun taktiikalla, ja sekin jäi matkalle.  

 

 Meidän vaihtoaikamme Madridissa piti olla kaksi tuntia. Se kuitenkin kutistui tuntiin, sillä 

lentomme Cancunista oli tunnin myöhässä. Itse kerkesimme juosten Teneriffan koneeseen. 

 

 TFN kentällä odottelimme laukkua niin kauan kun laukkuremmi pyöri. Teimme ilmoituksen 

puuttuvasta matkalaukusta ja nyt sitten odottelemme että milloin saamme laukkumme takai-

sin. Suomen matkaan on aikaa 1,5 kk joten eiköhän se siihen mennessä tule. 

 

15.5.2014 Tänään saimme matkalaukkumme ja pääsimme purkamaan matkatavarat. 

 

20.5.2014 Hanna saapui Teneriffalle viikoksi lomailemaan. Viikon ohjelmaan mahtuu yhtä ja toista 

suunnitelmaa. 

 

 Pari päivää Americasin puolella ja loput lomasta Puertossa. Sää ei ollut paras mahdollinen 

lomasää, mutta ei myöskään huono. Tasaisesti pilvistä ja paistetta. 

 

 6-7 tunnin ajelukierros scootterilla oli Hannalle kovasti mieleen. 

 

28.5.2014 Kiinteistöveron maksu, kahden kuukauden autotallimaksu, ja pari muuta virastoasiaa piti 

tänään hoitaa, sillä sunnuntaina lennämme suomeen. Palaamme kotiin 31.7.2014 

 

29.5.2014 Poikkeuksellisesti ajankohtaiset kuvat on on lomareissultamme Mexicon Cancunista. 

 

 

Kesäkuu 2014 
 

2.6.2014 Norwegianilla Oslon kautta suomeen. 

 

12.6.2014 Ensimmäiset päivät suomen lomasta on mennyt "pikku remonteissa" Hannan luona. Lisäksi 

olemme viettänee aikaa äitini luona Hyvinkään Mäntykodossa. 

 

22.6.2014 Juhannuksen vietimme Tallinan risteilyllä. 

 

26.6.2014 Siirryimme lomamme seuraavaan vaiheeseen, ja siirryimme Muhokselle. 

 

Kotisivut on myös edelleen lomalla päivityksistä. 

 

 

Heinäkuu 2014 
 

1.7.2014 Päivystävien apteekkien lista on päivitetty. 

 

26.7.2014 Vieraskirja ei edelleenkään toimi. PHP ohjelmointi on minulle aivan outo, joten en osaa sitä 

itse korjata. Ainoastaan voin kopioida uudelleen sivun koodin palvelimelle, ja toivoa että se 

toimii. Kun pääsen kotiin niin alan tutkimaan kokonaan uutta vieraskirjaa, jos entinen ei ala 

pelittään. Hyviä ohjeita vieraskirjan korjaamiseen otan mielellään vastaa 

 



 Matkalaukkujen pakkaaminen kotimatkaa varten on alkanut. Matkamme jatku maanantaina 

28.7. jolloin aloitamme matkamme kohti Espoota. 

 

31.7.2014 Tänään lento Lontoon Gatwickin kautta Teneriffalle. 

 

 

Elokuu 2014 
 

1.8.2014 Kahden kuukauden loma suomessa vietetty.Perinteisesti kahdesta matkalaukusta toinen jäi 

matkalle. Luultavasti Gatwickin lentokentälle, joka on tähänastisista pomppulentojen vaih-

topaikoista kaikista surkein. 

 

 Tulohallista piti kävellä 10 min yhteen suuntaan, jossa monien mutkien takaa löytyi pieni 

turvatarkastuspiste, jossa kolmesta virkailijasta yksi tutki tavaroita, ja toiset katteli vieressä. 

Vain yksi henkilö kerrallaan. Sitten sama matka takasin lähtöhalliin. Alle tunnin vaihdot ei 

tällä kentällä onnu istu. 

 

2.8.2014 Tänään kun palasimme kirpputorilta, niin meitä odotti Belairin toimistossa kadosissa ollut 

matkalaukkumme. Nyt on sitten matka lopullisesti päätöksessä, ja kaikki matkatavarat pu-

rettu ja laitettu paikoilleen. 

 

3.8.2014 Bollullossa aamulenkillä Mekun ja Pepen kanssa. Loppupäivä menikin sitten tietokonetta 

ojennellessa. Vieraskirja tuntuu tökkivän edelleen. Sille en toistaiseksi osaa mitään tehdä. 

Aikanaan kopioin sen php koodin jostain Mikro Bitin lehdestä, tai ohjeista. Nyt se on alka-

nut tökkimään, ja minulla ei ole enää sitä alkuperäistä koodia tallessa, jotta voisi kopioida 

sen uudelleen. 

 

 Myös livecamera on loman jälkeen oikutellut. Illan tein työtä sen kanssa, ja lopuksi jonkin-

lainen vika löytyi routterin asetuksista. Siinä on ollut pari vuotta MAC filter käytössä, ja se 

on muutellut jotenkin noita IP osoitteita. 

 

 Viimeksi lisäsin Lumia 1020 puhelimeen listalle pari päivää sitten, ja se otti jotenkin tuon 

PC:n entisen ip osoitteen käyttöönsä. Aikaisemmissa asetuksissa PC:n Ip loppui 199, ja nyt 

se ol muuttunut, ja on 196. Vika ei ole suuri, mutta sen huomaaminen tuntuu vievän aikaa. 

Korjaaminen taas tapahtuu hetkessä. 

 

 En tiedä onko se vieläkään kunnossa, mutta tuntuu se ainakin toimivan. :)  

 

5.8.2014 Vieraskirjan ongelma on luultavasti ratkennut. INT2000 palvelimella on PHP versio 5.3 

päivitetty versioon 5.4, ja jotkut PHP 5.3 ominaisuudet eivät ole tuettuja versiossa 5.4 

 

 Asia on ymmärretty ja kun en osaa tehdä asialle mitään niin jatkan uuden vieraskirjan etsi-

mistä. Jos ei uutta toimivaa löydy, niin poistan se kokonaan. 

  

6.8.2014 Vieraskirjan ongelma on toistaiseksi ratkaistu. Entinen on poistettu ja uusi laitettu tilalle. 

Entistä vieraskirjaa en saanut liitetyksi uuteen joten tallensin ja arkistoin sen. Sekin on luet-

tavissa Vieraskirja valikossa. 

 

 Samoin on Live-kameraa vaivannut ongelma selvinnyt. Kameraa vaivanneen toimintahäiri-

ön syy oli routterilla PORT FORWARDING ja VIRTUAL SERVERS asetuksissa. Toivot-

tavasti muistan häiriön syyn kun kamera seuraavan kerran juonittelee. 

 



 Kävin päivittämässä itseni tuolla kaupungilla. Kahdessa kuukaudessa ei paljoa kerkeä tapah-

tumaan. Ratonera on vaihtanut omistajaa, sillä siellä oli "outoa" porukkaa järjestelemässä 

baaria. Aukaisusta ei ole vielä tietoa. 

 

 Charcolle on avattu uusi italialainen ravintola, Cafe Piccola Italia. Kehuvat jo että siinä olisi 

oikein hyvää ruokaa. En ole siinä vielä käynyt joten en osaa sanoa ruoka-annoksista mitään. 

 

 Dinamicossa on sitten "varjostettu" loputkin pöydät, joten aurikoista paikkaa taitaa olla Di-

namicosta turha hake. 

 

 San Telmo on saatu sellaiseen kaaostilaan että ajankohtaiset kuvat kertokoon sen mitä siitä 

kerrottavaa on. Jos Hoya kadun remonttiin vertaa niin kestää ja pitkään. 

  

 Martiánezin rannasta purettujen baarien purkurauniot on peitetty "hiekalla" ja toiseen on 

tehty narusta petanque peliin sopivat rajat. 

 

 Calle Zamoran alkupäähän (Intialaisen ravintolan) viereen on avattu jonkin sorttinen kaup-

pa. Hedelmiä ja vihanneksia näytti olevan oven pielessä. En vielä käynyt sisällä.  

    

14.8.2014 Talven retkisuunnitelmiin on tulossa ainakin kolme uutta reittiä. Paisaje Lunar, Arenas Neg-

ras, ja Esperanza. 

 

 Kaikki uudet reittisuunnitelmat on teoriassa jo valmiina ja tiedot on tallennettu GPS laittee-

seen. Huomenna on Esperanzan reitin kierros ohjelmassa, jolloin saadaan tarkempaa tieto 

pituudesta ja reitin kestosta. 

 

 Varmajalkaisille on luvassa myös n. 8 km. ja 6 tunnin mittainen harjanne vaellus Fortaleza 

de Masca. 

 

16.8.2014 Esperanzan metsässä kiersimme hieman vajaan 10 kilometrin reitin josta on tarkoitus tehdä 

ohjelmistoon sellainen hieman helpohkompi reitti. Koko matka kuljetaan mäntymetsässä ja 

korkeuseroa tulee olemaan n. 350M. 

 

 Matkan aikana löysimme myös merkatun reitin joka liittyy meidän tekemäämme reittiin. 

Sitä polkua kulkemalla voimme kiertää n. 3 kilometrin mittaisen metsätieosuuden. Samalla 

se lyhentää reitin n. 8 km mittaiseksi. Aikaa reitin kiertämiseen kului meillä n. 4 tuntia. 

 

31.8.2014 Uhmattiin hieman hellettä ja käytiin +27ºC lämpötilassa kiertämässä PR-TF 72 reitti. Aloi-

timme reitin Madre del Aqua tieltä, jota ajoimme autolla n. 1,5 km matkan. Jätimme auton 

tien viereen ja laskeuduimme alas perunaviljelmien läpi polulle PR-TF 72 Peruna viljelmillä 

muuan koira yritti meitä hieman pelotella, mutta emme me siitä välittäneet. Reitille tuli pi-

tuutta n. 10,5 km ja aikaa kului n. 6 tuntia. 

 

 Lämpötila on vielä hieman liian korkea, joten siirrämme muiden uusien reittien tutkimisen 

myöhäisempään vaiheeseen. 

 

 

Syyskuu 2014 
 

1.9.2014 Qué tal kirjat on taas kaivettu esiin 

  

17.9.2014 Espanjan opiskelussa ole taas päässyt alkuun. Edellisestä osallistumisesta ohjattuun opiske-

luun on kulunut jo monta vuotta. Talvikauden 2014-2015 aikana kaikki tiistait on varattu 

opiskelupäiviksi. 



 

 Olen yrittänyt kaksi kertaa palauttaa huoltoon kesällä ostamaani Lumia 1020 puhelinta, sii-

nä kuitenkaan onnistumatta Tähän mennessä kamera on matkustellut Suomen ja Tenerifan 

väliä n. 20000 km pääsemättä kuitenkaan perille. 

    13.9.14 olen postittanut se kolmannen kerran. Tällä kertaa postitin sen tyttärelleni Hannal-

le Espooseen ja hän on luvannut toimittaa sen huoltoon, jos se tulee perille. En tiedä missä 

päässä asia tökkii, mutta, kun aina palauttavat postitusrahat takaisin, niin eihän siitä minulle 

ole muuta menetystä, kun postituksen vaiva. Toisaalta en saa sitä ostamaani puhelinta käyt-

töön, koska se on aina matkustamassa johonkin suuntaan. 

 

 Uusien polkujen tarkempi tutkiminen odottaa vielä hieman ilmojen jäähtymistä. Nyt vain 

pysytään sisällä ilmastointikoneen vieressä, ja yritetään opiskella. 

    

22.9.2014 Tänään oli vuorossa n. 8 kilometrin mittaisen reitin tutkiminen. Reitti on nimeltään Partidos 

de Franquis, ja sijaitsee Los Llanoksen välittömässä läheisyydessä. Reitti ei aivan Zonas 

Negras alueelle ylety, mutta on helppokulkuinen, ja pääsääntöisesti kulkee maastoteitä pit-

kin. Nimensä reitti luultavasti saanut lähtöpaikan vieressä sijaitsevasta rakennuksesta. 

 

 

30.9.2014 Esperanzan metsässä käytiin tutkimassa vielä yksi vaihtoehto tulevan kauden ohjelmaan 

tulevaan reittiin. Reitille tulee pituutta 8,2 km ja kierto aika on n. 5 tunnin paikkeilla. Reitti 

alkaa Las Raisesista Francon monumentin vierestä. 

 

 

Lokakuu 2014 
 

5.10.2014 Olen hieman yrittänyt parannella kotisivujani. Suurin muutos on tehty valikkoon Kuvia ret-

kiltä. Sinne olen laittanut kymmeniä kuvia jokaisesta reitistä erikseen. Kuvat olen pyrkinyt 

saamaan aikajärjestykseen. Jokaisesta retkestä olen satunnaisesti muutaman kuvan mukaan 

valinnut. 

 

 Mukana on myös kuvia Teiden retkistä, vaikka se ei ole enää ohjelmassa mukana. 

 

 Tarkoitus on näillä kuvilla antaa retkiä suunnittelevalle jonkinlainen näkemys, että millai-

sesta retkestä milläkin reitillä on kyse, jolloin valinnan teko olisi helpompaa. 

 

 Kuvasivujen tekoon olen käyttänyt jAlbum nimistä ohjelmaa, joka kylläkin ilmaisversiona 

syöttää mainosta sivulle. Enkä joskus saan hankituksi maksullisen version, jolloin pääsen 

mainoksista eroon. 

 

 

13.10.2014 Nyt on sivuillemme ilmaantunut mainosohjelma joka tyrkyttää itseään näkyviin jokaisen 

etusivun päivityksen yhteydessä. En ole tietoinen mistä se on tullut ja en tiedä miten siitä 

pääsee eroon. 

 

 Eri selaimet reagoi siihen eritavalla. Grome estää se kokonaan. Explorer ilmoittaa siitä ja 

kysyy estetäänkö. Firefox ei osaa sitä estää. 

 

 En voi tehdä asialle mitään joten pitää vain odottaa josko se katoaisi aikanaan bittien taivaa-

seen. 

 

22.10.2014 Kotisivuja vaivannut mainosjuttu on nyt ratkennut. Kaikki johtui sivulla olleesta ohjelmasta, 

joka laskee sivuvierailuja. Laskuri toimi liki vuoden ilman minkäänlaista ongelmaa. Tänä 



syksynä se alkoi tyrkyttämään erilaisia mainoksia. Eri selaimet reagoivat siihen eritavalla. 

Crome ja Explorer torjui ja esti mainokset, mutta Fiefox ei siihen pystynyt. 

    Nyt olen laittanut sivulle uuden laskurin. Toivotaan että se siinä talven vörkkii. Jos mai-

noksia alkaa ilmaantumaan niin tiedän mistä vikaa alkaa heti etsimään. 

 

 

Marraskuu 2014 
 

1.11.2014 Eilen sain viimeinkin verkkokauppa.comista ostamani puhelimeni huollosta. Olihan se teh-

nyt matkaa suomeen jo pari kuukautta. Kolme kertaa sen postitin ja aina se palautettiin lä-

hettäjälle. Neljännellä kerralla sain sen suomeen lomalaisten avustuksella. 

 

 Tänään pääsin sitä innoissani testaamaan. Tilanne ei ollut parantunut, ja tarkennus jumitte-

lee edelleen. Pettymys oli suuri, sillä luotin siihen että suomessa kännykkähuolto pelaa, 

mutta ei näytä toimivan. 

 

 Kun saatekirjeeseen laitoin että kameran tarkennus jumittuu 3-4 minuutin kuluttua, niin 

huollossa siihen ajetaan uusi softa, ja sitten se palautetaan. Vikaa ei oltu korjattu. Aikaa on 

kulunut puhelimen ostosta kohta 3 kuukautta, enkä vieläkään voinut ottaa sitä käyttöön. 

 

 Sitä en ymmärrä, että Verkkokauppa.com ilmoittaa sivuillaan seuraavasti; taxfree ostoksilla 

ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. En ymmärrä, että millä tavalla se eroaa suomessa tehdys-

tä nettiostoksesta, joilla on 30 päivän vaihto ja  palautusoikeus. 

 

 Huoltaminen ei ymmärtääkseni ole verkkokaupan oma juttu, vaan he toimittavat puhelimet 

maahantuojan hyväksymään huoltoon (tässä tapauksessa SCF Huolto), ja "valohoito" annet-

tiin siellä. Asiasta en syytä itse verkkokauppaa, mutta toivoisi että heillä olisi oikeus (tässä 

tapauksessa Nokian piikkiin) vaihtaa tuote toimivaan jos siihen on aihetta. Kyseessähän on 

verkkokaupan oma maine. Ei ole mielestäni hyvää mainosta liikkeelle myydään rikkinäisiä 

puhelimia kaupasta ulos. 

 

 Kamera on jälleen alkuperäisessä ostopaketissa kaikkine vermeineen, ja odottaa avulista 

lomailijaa joka veisi puhelimen suomeen. 

 

5.11.2014 Tänään yritimme ensimmäiselle Esperanzan mäntymetsäkierrokselle. Sade oli kuitenkin sen 

verran runsasta, että emme lähteneet reittiä kiertämään, vaan palasimme Puertoon.  

 

 Sotilailla oli siellä jonkinlainen joukkuejuttu menossa, sillä 4-5 hengen ryhmiä juoksenteli 

siellä "tussarit" selässä, sateesta huolimatta. 

 

14.11.2014 Tänään sää suosi meitä, ja pääsimme kiertämään Esperanzan n. 9,5 km. reitin. Reittiin kier-

tämiseen meni n. 5 tuntia. Se on havaittu, että pilvet ja sateen uhka on olemassa joka heti 

tuota reittiä kiertäessä. 

 

 Sen oli sateen vaikuttanut että sieniä oli jo jonkin verran. Emme varmuudella tunnistaneet 

niistä yhtään. Pari tattia hieman mietitytti. Jotain kielon sukuisia kukkia oli jo kasvattaneet 

lehtiään. Lähiviikot näyttää millaista kukintoa ne alkaa pukkaamaan. 

 

16.11.2014 Tänään seurattiin Punta Bravan rannalla kun helikopterimiehistö etsi kadonneita henkilöitä 

merestä. Kaikissa lipputangoissa oli punaiset liput koko päivän, mutta se ei tuntunut rannal-

la olijoita estävän menemästä veteen. 

 

17.11.2014 Syksyn ensimmäinen kierros Chamorcassa. Kierrettiin I reitti. Sateen oli tehneet hieman 

tuhojaan, ja polku oli muutamasta kohdasta kadonnut, mutta tuhot ei kuitenkaan estänyt rei-



tin kiertämistä. Tämä retki oli suunniteltu keskiviikolle. Se kuitenkin siirrettiin maanantaille 

Atlantilla Kanariansaaria lähestyvän myrsky ja saderintaman johdosta. 

 

18.11.2014 Pidimme Matin kanssa scootteriajelupäivän. Päätimme vain että ajellaan Puertosta lähteen. 

Varsinaista reittisuunnitelmaa ei ollut, joten sitä suunnitelmaa tehtiin sitä mukaa kun matka 

eteni. Kun illalla n. 17 paikkeilla saavuimme Puertoon niin olimme kiertäneet n. 150 km rei-

tin joka oli seuraava; Puerto de la Cruz - La Corona - Las Llanos - Masca - Teno Alto - 

Buenavista - Garachico - Puerto de la Cruz. 

 

19.11.2014 Viimeyönä se kovasti varoiteltu saderintama saapui. Puerton barrancot (Mertianez ja San 

Felipe) ei täyttyneet vedestä, mutta hieman on rojua ja liejua alas rantaan saakka tullut. Mar-

tianezin vesi ei ollut ollenkaan uimakelpoista ainakaan tänään. 

 

26.11.2014 Sateet on toistaiseksi hellittäneet, ja me pääsimme kiertämään Esperanzan reitin. Luonto ei 

juurikaan huomattavasti ollut "herännyt" viime kerrasta. Sateet on huolehtineet siitä että 

sieniä luulisi kohta olevan ihan kerättäväksi saakka. Pari miestä oli niitä kuokkineen etsi-

mässä, mutta saaliina oli toisen miehen korin pohjalla vain muutama pieni kanttarelli. 

 

 

Joulukuu 2014 
 

4.12.2014 La Orotavan Ayuantmienton pihaan oli taas pystytetty jouluaiheinen "seimi" jossa ihmiset ja 

eläimet ovat luonnollista kokoa. Lähdin kuvailemassa sitä näyttelyä illalla jotta saisin kuvia 

päivänvalossa ja keinovalossa. Sade kuitenkin yllätti ja keinovalokuvaukset jäi kesken. 

 

6.12.2014 Meidän Itsenäisyyspäivän juhlinta oli siinä että seurasimme telkkarin kautta juhlintaa presi-

dentin linnassa. 

 

 Itsenäisyyspäivän juhlintaan pystyi Puertossa osallistumaan kahdessa paikassa. Teneriffan 

Suomi-kerho järjesti juhlan Taoron mäellä Puerto de la Cruzin kongressikeskuksessa. Juh-

laan pääsi mukaan etukäteen ostetulla lipulla, jotka maksoivat 25€ jäsenille ja 30€ ei-

jäsenille. 

 

 Manun baari Gallinerossa pystyi osallistumaan "juhlintaan" Itsenäisyyspäivän illalliseen 

12€ hintaan. 

 

7.12.2014 Pitempiaikainen pilvinen ja hieman sateinen kausi oli aamulla "toistaiseksi ohi" joten heti 

suuntasimme kaupunkikävelylle. Kävimme mutkin Punta Bravassa. Paluu matkalla poik-

kesimme Manulla cortadolla ja kyselemässä miten eilinen juhlinta oli sujunut. Oli kuulem-

ma sujunut hyvin ja baari oli ollut täynnä. 

 

 Manu palkkasi talveksi keittiöönsä kokiksi "Smirren" joka on ensinnäkin huippuhyvä kokki, 

ja nyt myös tehnyt Gallinerolle oman Facebook sivun. Sivu on vasta työn alla, ja odottaa 

uusimåia päivitykisiä. Löytyy osoitteesta: 

 

17.12.2014 Kotisivun vierailijalaskurissa tuli hieman ennen puolta päivää täyteen 1000000 vierailijan 

raja.  

 Sivusto perustettu, eli (retket.info osoite varattu) 3.11.2004 ja ensimmäiset sivut laitettu 

näkyville syksyllä 2005. Sivusto on alunperin perustettu informoimaan retkiäni, ja sen kulut 

oli tarkoitus kustannettu retkillä. Nyt 10 vuotta myöhemmin olen erittäin tyytyväinen sivus-

tosta saamiini palautteisiin ja siihen tietoon että nekin henkilöt jotka vain lomailevat Puer-

tossa ja Teneriffalla, ovat löytäneet sivuilta jotain jonka takia sinne on palailtu uudelleen. 

 



 Nyt olen suunnittelemassa sivuille hieman uudistusta. Käyttämäni kotisivumuokkain Front-

Page on yli 10 vuotta vanha, joten olen pikkuhiljaa luopumassa siitä. Nyt harjoittelen uu-

dempaa Xara Designer Pro X10 ohjelmaa. Käyttöohjeen ollessa vain englannin kielinen on 

opiskelu hidasta ja aikaa vievää. 

 

 Lähipäivinä tulen poistamaan sivultani kävijälaskurin tarpeettomana, koska sillä ei ole mi-

nulle enää merkitystä. Kymmenen vuoden aikana jouduin vaihtamaan laskuria ainakin viisi 

kertaa. Kaikki käyttämäni laskurit olivat ns. "ilmaisia", jotka alkoi ennen pitää tuuppaamaan 

sivuille kaikenlaisia mainoksia, jotka häiritsivät surffailua sivustossa. Tästä jatketaan... 

    

20.12 - 27.12   Joululoma. 

 

 Oikein hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta 2015 

 

27.12.2014 Hannan Joululoma loppui ja hän palasi suomeen. Hänen viimeisenä lomapäivänä kävimme 

vielä kirpparilla. Siellä oli myyjiä ennätysmäärä, ja alakerrassa esiintyi joku paikallinen lau-

lu ja soitin ryhmä. 

 

 Minä en ole nähnyt tuollaista määrää myyjiä koskaan aikaisemmin. Ostamista ei kylläkään 

löytynyt sen enempää kun ennenkään, eli myyjien suuri määrä ei takaa sitä että ostettavaa 

löytyisi enemmän kun muulloin. 

 

 Hanna toi meille tullessaan "piilossa olleen auringon". Kun Hanna lähti, niin aurinko jäi. 

Toivotaan että se lomailee täällä pitkään keväälle saakka. 

 


