
Tammikuu 2015 

    
1.1.2015 HYVÄÄ UUTTA VUOTTA !   
    
2.1.2015 Vuoden eka retki tehtiin Bataniin. Sää oli hyvä, mutta kovin tuulinen. Melkoisesti oli Batan 

muuttunut edellisestä reissusta. Oli rakennettu uutta, samaan aikaan myös vanhaa oli hajon-
nut. Tavarankuljetus hissi oli joskus tipahtanut rinteeseen, ja siinä se oli vieläkin.  

    
6.1.2015 Yritimme käydä kaupungilla katselemassa loppiaisen viettoa, mutta oli palattava kotiin, 

koska meillä oli Mekun Pepe-koira mukana ja se ei tykkää paukkujen äänistä eikä suurista 
ihmismassoista. Samainen asia piti meitä pois kalasatamasta uuden vuoden yönä. 

 
 Huomenna kutsuu Mascan barranco 
     
7.1.2015 Masca. Puolipilvistä ja lämmintä. 
    
9.1.2015 Teno Alto. Pilvistä, mutta sateetonta. 
     
12.1.2015 Batan. Puolipilvistä, sateetonta. 
     
15.1.2015 Chamorcassa. Yli puolet matkasta aurinkoista, ja loppumatkalla pilvistä, mutta hyvä niin, 

kun on nousuvoittoinen loppuosuus.   
    
16.1.2015 Batan. Tänään yllätti sade, joten jouduimme kulkemaan osan paluumatkasta sadeviitat pääl-

lä. 
     
23.01.2015 Teno Altossa. Meno Teno Altoon ja vielä pari kilometriä kohti Baracania saatiin kulkea 

sateettomassa mutta tuulisessä säässä. Pilvisyys oli sitä luokkaa että näkyvyys oli "nollassa" 
Muutamia kertoja pilvet väistyi hetkeksi, jolloin saatiin meri näkyviin, mutta pikaisesti kaik-
ki oli taas paksun pilvikerroksen takana. 

 
 Loppumatkalle saatiin sitten hieman sadettakin, ja kovista tuulenpuuskista johtuen sade tuli 

paikka paikoin lähes vaakassa. El Palmariin saavuttaessa sade hellitti ja päästin hieman tu-
kimaan ja kuvailemaan mantelipuiden kukintaa. 

    
28.01.2015 Tänään saimme ryhmän kasaan jolloin pääsimme tutkimaan Arenas Negrasin reittivaihtoeh-

toja. Kiersimme n. 16 km. lenkin. Reitistä on vaihtoehtoina kiertää myös lyhyempiä ( 9 ja 
11 km.) kierroksia. Reitillä ei ole mitään korkeita paikkoja joten se sopii hyvin niille jotka 
kärsivät korkeanpaikan kammosta. Korkeueroa on 330 - 450 M riippuen reitin pituudesta. 
Polku ja maasto helppokulkuista. Käytimme 16 km reitinkiertämiseen n. 6t 30 min. 

    
30.01.2015 Tänään alkaa viikon loma Sallan ja Jennin kanssa. Seuraavan kerran retkeillään la. 7.2.2015 
     
       
Helmikuu 2015 

    
1.2.2015 Sallan ja Jennin toinen lomapäivä. 
     
6.2.2015 Sallan ja Jennin loma loppui. Aamulla aikainen herätys ja lähtö TFS lentokentälle klo. 5:00 

lento suomeen lähti 8:00. 
     
7.2.2015 Retki Esperanzaan siirrettiin maanantaille, koska sille päivälle on luvattu aurinkoista säätä. 

Esperanza on alueella jossa useasti on pilvet estämässä maisemien katselua. 
     



8.2.2015 Kävimme kätköntarkastuskierroksella Roque Chicolla, ja samalla kuittasimme kolme kau-
punkikätkö. Kaupunkikätköinä pidän kätköjä jotka on mahdollista käydä kuittaamassa au-
tolle kiertäen :) Me kuitenkin teimme sen kävellen. 

    
9.2.2015 Esperanzassa.  
 
 Ensimmäisen kerran näin ja kuulin käpytikan teneriffan metsässä. Aarnion kirjan mukaan 

sitä on Teneriffalla, mutta meidän tiemme on tähän saakka sattuneet eri maisemiin. Valoku-
vaamaan en sitä kunnolla onnistunut, koska se koputteli ylhäällä oksalla, ja taivas taustalla 
kuvasta tuli erittäin tummia. Kuvasta kuitenkin tunnistaa linnun käpytikaksi.  

    
12.2.2015 Batanissa. Eilinen retki Bataniin siirrettiin yhdellä päivällä koska oli ennustettu runsaasti 

sadetta Batanin suuntaan. Torstaina saimmekin kierrellä reittiä sateettomassa säässä. 
 
 Hoitokoiramme Pepe on hieman sairastellut jonkin sorttista mahatautia, ja sen kanssa on 

sitten ulkoiltu tavallista useammin. 
     
14.2.2015 Karnevaalin avajaiskulkue. Piti alkaa 20:00 mutta täkäläiseen tapaan alkoi vasta 20:40 Ker-

kesi tulla kunnolla pimeä, ja kun kulkueen reitti oli lyhyt niin tungos kadunvarressa sen mu-
kainen. 

 
 Metz 58 AF-2 on hyvä ja tehokas apuvalo kuvauksissa. Ainoa ongelma siinä on englannin 

kielinen ohjekirja enkä kunnolla ymmärrä jokaista selitystä laitteen toiminnasta. Olen yrittä-
nyt Googlettaa suomenkielistä ohjekirjaa AF-1 tai AF-2 laitteelle, mutta toistaiseksi tulok-
setta. 

    
16.2.2015 Karnevaaliohjelmassa tänään Carros Locos.  Avenida Familia Betancourt y Molina kadulle 

oli rakennettu rata jossa jonkinlainen mäkiauto kisa. Minulla liukeni aikaa vasta illalla käy-
dä seuraamassa tapahtumaa. Toinen toistaa erikoisempia autoja oli paikalle tuotu. Taskussa-
ni oli vain pieni Canonin Power Shot kamera. Kun siinä salama ei pimeässä riitä kun pariin 
metriin, niin kuvia ei lähtenyt mukaan. 

    
 17.2.2015 Tänään karnevaalin ohjelmassa "vanhojen autojen ralli" Autot oli Avenida Colónilla nähtä-

villä päivällä, ja illemmalla ne lähtee johonkin suuntaa ajelulle 
    
 18.2.2015 Saardiinin hautajaiset. 
     
 19.2.2015 Teno Altossa. 
 
 Lähtöpaikalla El Palmarissa oli niin voimakasta tuulta, että hetken mietimme koko retken 

toteuttamista, sillä olihan eilen uutisissa varoiteltu voimakkaista tuulista. Sitten lähdimme 
liikkeelle sillä päätöksellä, että palataan takaisin jos tuulee liikaa.  
 

 El Palmarista lähdettyämme saimme vielä ihastella mantelipuiden kukintaa. Huoltojoukot 
oli hoitanut hommansa, hienosti, sillä Teno Altoon johtava polku oli huollettu hienosti ja 
ojat raivattu risuista ja roskista.  

 
 Alkumatkasta olimme puuston takia kovilta tuulilta suojassa. Tuulen mukana tuli vain hie-

man vettä ja sellaista vesisumua, joten sadeviittoja tarvitsimme vain n. 15 min. Kun puoli-
matka oli ohitettu, niin siinä vaiheessa oli jo sama että mitä kautta palaamme autolle. 

 
28.2.2015 Win 8. Nyt on lähes viikko opeteltu Win 8 versiota. Ostin sen aikanaan pöytäkonettani var-

ten netin kautta, kun sitä myytiin siellä 29,90 euron hintaan. Silloin en sitä kuitenkaan voi-
nut asentanut pöytäkoneeseen, koska se on käytössä joka päivä aamusta iltaan. 



    Yks päivä päätin kokeilla sitä kannettavassani, ja asensin sen siihen. En ehtinyt siihen 
kunnolla tutustua, kun möin kannettavani pois. Ennen myyntiä poistin siitä win 8 version ja 
palautin siihen alkuperäisen win 7 version. 

 
 Viikko sitten aloitin projektin, häirinnyt Web kameroiden toimintaa. Asensin pöytäkoneen 

toisen kiintolevyn ja asensin siihen sen win 8 version. Tämä siksi, että kun tuon 7 versio tu-
ki joskus loppuu, niin onpahan uudempi win versio toisella levyllä valmiina, ja minulla ai-
kaa opetella sen toimintaa. 

 
 Asennuksen jälkeen kone kuitenkin ilmoitti että aktivointia ei voi suorittaa, koska se on jo 

asennettu toiseen koneeseen. Kun olin 100% varma että sitä ei ole tällä hetkellä asennettuna 
mihinkään toiseen koneeseen, (olinhan sen itse siitä poistanut) niin sain aktivoinnin onnis-
tumaan puhelimen välityksellä. Kun saan vielä asennetuksi kaikki tarpeelliset softat, koneen 
toiminnan jatkuvuus on ohjelmapuolella turvattu. 

 
 
Maaliskuu 2015 

 
2.3.2015 Epäonnen päivä. 9 vuotta hyvin palvellut Ford Galaxy sanoi sopimuksen irti. Ihan Belairin 

nurkalla alkoi jostain konehuoneen puolelta kuulumaan kovaa räminää. Pikaisen pysäytyk-
sen jälkeen huomasin että olin keskellä risteystä ja tietenkin muiden tukkona. Ei auttanut 
muu kun valuttaa autoa taaksepäin hieman syrjään ja jäädä odottelemaan ja miettimään seu-
raavaa siirto. 

 
 Naapurin avustuksella saatiin hinuri tilatuksi ja sitten vaan odottelemaan. Noin tunti ja sit-

tenhän se jo tulikin vauhdilla. Galaxy lavalle ja menox. 
 
 Belairin nurkalta päästiin kuitenkin vain n. 150 metriä, kun alkoi hinuri rykiin ja poks. Siinä 

oltiin ja odoteltiin hinurin kanssa hinuria. Liikenne ruuhkaantui ja torvet soi. 
 
 Aikanaan tuli kaksi uutta hinuria. Yksi meidän autoa varten ja yksi sitä hajonnutta hinuria 

varten. Meidän auto siirrettiin suoraan lavalta lavalle pikku hinureiden kesken. Siinä tohi-
nassa kolhivat vielä Galaxyn takapuskuria niin että siihen tuli vetokoukun kokoinen kolo ja 
hieman meni vinksalleen. 

 
 Noin kolmen ja puolen tunnin kuluttua olin saanut auton korjauspaikalle, ja vikaselvityspa-

perit kuntoon. Kun hinurin mies ei puhunut mitään takapuskurin lommosta niin kysyin että 
mitä sen kanssa tehdään. Hän soitti firmaan ja tiedusteli asiaa. Käskivät ottaa kuvan siitä 
puskurista jotta voivat tutkia vahingon. 

 
 Huomisen päivän aikana odottelen soittoa vahingon suuruudesta ja korjaus suunnitelmasta. 
 
19.03.2015 Ensin vaihdatettu vetoakseli ja sen jälkeen meni vaihtoon starttimoottori. 
 
 Nyt on remontit teetetty ja retkeilyt jatkukoon. 
 Lämpimiä ilmoja odotellaan...   
 
 
Huhtikuu 2015 

 
1.4.2015 Aprillipäivää viettämässä Batanissa. 
 
2.4.2015 Muuttotalkoissa Mannalla. Tänään ilmeni lisää ongelmia auton kanssa. Muuttotalkoissa 

huomasin että autotallin lattialle tippui nestettä moottorin jäähdytysjärjestelmästä. 



 
3.4.2015 Sain Eskolta FIATin käyttööni, sillä jouduin viemään FORDin jälleen korjattavaksi. Samal-

la teetin huollon, sekä pyysin korjaamaan jo jonkin aikaa epäkunnossa olleen ilmastointilait-
teen. 

 
9.4.2015 Batanissa jälleen seurailemassa kevään edistymistä. Kyselin paikallisilta kovasti kukkivien 

puiden nimiä, ja sain vastauksen, blanco es ciruela y rojo es durznero. Tiedustelin että onko 
duraznero sama kun melocoton. Ei kuulemma ole, vaan on sama kun aprikoosi (näin minä 
olin asian ymmärtävinään). Pitää käydä kevään aikana Batanissa niin monesti että näkee mi-
tä niihin puihin tulee. 

 
13.4.2015 Tänään harjoittelin Batanissa tunnistuskuvien ottamista. Pitää opetella ottamaan sellaisia 

kuvia kasveista joista kasvin voi jälkeen päin kotona tunnistaa tunnistaa. Tänään oli vuoros-
sa Batanissa kasvavia unikkoja. 

 
15.04.2015 Teno Altossa. Näillä näkymin viimeinen retkikalenterin mukainen retki keväisen Teneriffan 

maastoon.  
 
 Nyt alkaa kaikkien puiden (luumu, persikka, aprikoosi, omena) jne. seuraaminen. Kaikissa 

puissa on niin saman näköiset kukinnot, ja hieman samansävyisiä värejä, että en vieläkään 
ole 100% varma niistä. Ainoastaan kierros maastopoluilla parin viikon välein antaa lisäsel-
vitystä lajitunnistukseen. 

 
 Oikein hyvää kesää!  
    
26.04.2015 Kohta kuukausi ilman autoa. Onneksi oli Eskon auto käytössä, joten päästiin tekemään vii-

meiset kaksi ennakkoon varattua retkeä. 
 
 Osia on odoteltu ja kun auto on korjaamolla ollut, niin samalla olen korjauttanut sellaisia 

pikkuvikoja joiden takia en ole joutanut autoa talvelle korjattavaksi viemään. 
 
 Unikoiden tunnistus harjoitus on edelleen menossa. Tänään Roque Chicolla käytiin tarkas-

tamassa kätkö ja samalla tutkimme unikoita. Ajankohtaisissa kuvissa on kysymysmerkki 
nimen perässä, sillä en ole 100% varma nimestä. 

 
 Maanantaina scootterin eturenkaan vaihto. (katsastusmiehen kehotus). Kyllä jo alkavalla 

viikolla odottelen autoakin huollosta.  
 
 Sitten on vielä jossain välissä takapuskurin korjautus. Sen rikkoi Gruas Juanele viedessään 

autoa vetoakseliremonttiin. Kuukauteen ei ole ollut mahdollisuutta sitä takapuskuria kor-
jauttaa, kun on auto odotellut osia FORD:in korjaamolla.  

 
 Gruas Juanele ei ole ottanut mitään yhteyttä asian tiimoilta. Minä olen sinne laittanut sähkö-

postia useaan otteeseen, mutta ne ei taida mennä perille, sillä mitään ei ole kuulunut.  
 
    Hinurin kuskikin yritti livahtaa mitään sanomatta. Minun piti itse asiaa tiedustella, jolloin 

hän palasi takaisin ottamaan valokuvaa puskurista.  
 
28.04.2015 Auto ja scootteri kotona taas. Ilmastoinissa vielä jotain vuotoa, joten sitä pitää kerran vielä 

tarkastaa ja tutkia. 



Toukokuu 2015 
    
1.5.2015 Vappu jota täällä ei juurikaan vietetä. Me kävimme Manulla juomassa munkkikahvit. 
 Google on tehnyt päätöksen jolla se vastaisuudessa pullauttelee hakukriteerien paalupaikalta 

sivut joita ei ole optimoitu  toimimaan mobiililaitteilla ja kännyköillä. 
 
 Se tietää että vapaa-ajanvietto ongelmat on pyyhkäisty kertaheitolle pois tältä kesältä, jos 

mielii saada sivut syksyyn mennessä sellaiseen kuntoon että pysyy hakukriteereissä entisellä 
paikalla.  

 
 Muutos on sen verran suuri että en tiedä onko se enää päivitys vai kokonaan uusien sivujen 

teko. Tähän mennessä on pärjännyt yksillä sivuilla, mutta nyt pitää olla kahdet sivut. Yhdet 
normaalikoneita varten ja toiset mobiililaitteille. 

   
3.5.2015 Día de la Cruz ja Día de la Madre. Täällä vietetään äitienpäivää juhlavasti. Ristit kukitetaan, 

koristellaan, ja ilotulitteita ammutaan. 
    Kävin hieman katselemassa noita ristien kukituksia ja kulkuetta. Realejosin suuren ilotuli-

tuksen jätin jälleen väliin. Se alkaa niin myöhään ja kestää kauan, joten en viitsinyt lähtä 
scootterilla pimeään ajeleen ruuhkaisille teille. 

    Käytin senkin ajan kotisivujen päivityksen suunnittelun. Siinä vierähti monta tuntia. Nyt 
alkaa olla uudelleen aika harkita mainosten hyväksyminen sivuille. 

   
7.5.2015 Kotisivun muutostyö on alulla. Etusivun suunnitelma on saatu sellaiseen kokeiluvaiheeseen, 

että mobiililaitteille (kännykkä) tarkoitettu sivu avautuu erinäköisenä kun pöytäkoneelle tar-
koitettu sivu. 

 
 Sivut tehdään kokonaan uudelle ohjelmalla, joten myös kaikki entiset sivustot joutuu päivi-

tykseen. 
 
 Kaikkien sivujen päivitys on niin suuri projekti, että sivusto tulee samalla kokemaan aika 

kovan siistimisen eli monia sivuja tulen poistamaan. INT2000 palvelimen kävijätilasto ker-
too mitä sivuja on katseltu ja mitkä on lähes turhia. 

   
12.05.2015 Kotisivu projekti etenee hitaasti. Muutamat sivut on jo läpäissyt Googlen mobiililaite-

soveltuvuustestin ja ne on  siirretty palvelimelle. Samalla olen poistanut palvelimelta paljon 
sivuja jotka ei vielä läpäise testiä, jotta siellä olisi mahdollisimman vähän sivuja jotka ei tes-
tiä läpäise. Tällä yritän pysyä Googlen hakupalvelussa mahdollisimman lähellä "paalupaik-
kaa". 

   
13.05.2015 Päiväkävelyllä Bollullo - Playa Ancon - Santa Ursula - Puerto. 
 
 Ajankohtaiset kuvat (13.05.2015) em. reitiltä. Paluumatkalla Botanicon puutarhan kulmalla 

oli Telefonican asentajia tekemässä valokuitukaapelin jatkoksia. Kyllä oli ohuita kuituja, ja 
laitteen liitoksen tekoon sen mukaisia. Kaapelit tukevassa laatikossa ja liitokset jonkinlai-
sessa tiiviissä kotelossa. 

   
21.5.2015 Eilen Telefonican asentajat vetivät käytävään 300MB valokuitukaapelia. Aika näyttää mil-

laisella hinnalla se yhteys on saatavilla, kunhan koko kaupunkiin on kuitu saatu vedetyksi. 
 
 Tänään kaikki kalusto kotona. Auton ilmastointi toimii. Takapuskuri vielä kunnostamatta, 

mutta odotellaan vielä rauhassa Gruas Juanesin ilmoitusta korjauksesta. 
 
 Lauantaina lähdetään katselemaan miten Tajinastet kukkii Teiden maisemissa. 
 



 Kotisivu projekti alkaa olla loppusuoralla, mutta toimintahäiriöitä vielä varmaan esiintyy. 
    Monia sivuja on poistettu ja toisia taas yhdistetty. Suomalaiset yrittäjät on laitettu yhteen 

ja samaan sivuun. Aika näyttää että tuleeko tuo olemaan sivuston lopullinen versio. 
   
23.5.2015 Päiväkirjojen kanssa on ongelmia Googlen takia. En tunnu saavan niitä silleen muokatuksi 

että ne scaalautuu mobillin laitteen näyttöön siten kun Google vaatii. Ehkä tulen muutta-
maan ne kaikki pdf muotoon ja likittämään sitten ne kaikki yhdelle sivulle. 

   
28.5.2015 Nyt en tiedä mitä tapahtuu, mutta entinen linja-autoasema on kiedottu suurilla kangas-

kuvilla. Onko tämä uusi "pintaremontti" :) vai peitelläänkö tällä vaan rumaa rakennusta. 
 
 Vuoden 2009 lopulla bussit siirtyi yläkadulle, joten siitä on vasta 6 vuotta kulunut. Sen ai-

kaa ollaan uutta bussiasemaa odoteltu. Tarkoittaneeko tämä rakennuksen piilottaminen sitä 
että nyt saadaan odotella toiset 6 vuotta. 

 
 
 Kesäkuu 2015 

 

1.6.2015 Batanissa. Käytiin hakemassa lisäselvitystä keväällä epäselväksi jääneeseen asiaan. Batanin 
hedelmäpuut. Niiden nimet ja hedelmät mitä niihin kasvaa. Paikalliset kertoilivat puille ni-
miksi useita eri vaihtoehtoja. Me kävimme tänään tutkimassa, että mitä niissä puissa tällä 
hetkellä kasvaa. No niissä oli luumuja ja päärynöitä. pari puuta jäi vielä selvittämättä. Vaih-
toehtoja olisi kuulemme persikka ja aprikoosi. Sekin asia saadaan kevään aikana selville.  

 
6.6.2015 "Teidellä". Olimme Cañadasin alueella kuvailemassa Kuningatarneidonkielten kukin-

taa.Teimme alueella "perinteisen" 10km:n Tajinaste retken." Kukintojen määrä vaihtelee 
vuosittain, ja tänä vuona oli se vuosi että kukintoja oli vähän. Edellisvuoden kukintoja oli 
runsaasti. Ehkä ensi vuonna on taas odotettavissa kukintoja runsaammin.Teidenpilviretamat 
oli erittäin heikosti kukassa, joten suurin osa pensaista oli aivan kukattomia, ja vihreitä.   

 
11.6.2015 El Día de las Alfombras - La Orotava. Katselemassa ja kuvailemassa hiekkakuviota, ja kuk-

kamattoja. Kuvaukseen käytin järkkäriä ja Lumia 1020 puhelimen kameraa. Hiekkamatot on 
kuvattu Lumialla. iltapäivällä väkeä alkoi ilmestymään kaduille ihan tungokseen saakka jo-
ten poistuin ja seurasin kulkueen käyntiä torilla Live-cameran kautta.Kulkue viipyi "hiek-
kamatolla" hieman reilun puoli tuntia. Kulkueen poistuttua torin valtasi lapset ja sotkivat 
kaikki kuviot. Kaikki tuo viikkojen hiekkatyö, vain puolen tunnin tähden.  
25.6.2015Kotisivuprojekti jatkuu näillä näkymin koko kesän. Mitä enemmän noita Googlen 
uusia ohjeita tutkii, niin sitä sekavammilta ne vaikuttaa. Sivu kerrallaan siinä edetään. 
Googlen vaatii että sivut pitää toimia myös mobiililaitteilla. Kaikkia entisiä sivuja edes uu-
dista, vaan niiden vaatiman suuren työmäärän takia tulen ne poistamaan monia sivuja.Uudet 
ja vanhat sivut on tehty eri ohjelmilla, joten aluksi joten tyytymään sellaiseen mixta sivus-
toon, jota päivittelen sekä uudella että vanhalla mallilla. Tästä johtuen sivuilla tulee näky-
mään ainakin aluksi kaksi hieman erilaista valikkoa.Nyt me alamme keskitymään kesän 
viettoon ja pari kertaa viikossa jatkuvaan espanjan opiskeluun. Myöhemmin käväisemme 
myös suomessa hieman lomailemassa. 

 
27.6.2015 Kaksi päivää tiiviisti tietokoneen vieressä. Pari sivusto-ongelmaa on saatu ratkaistuksi. 

WebCam sivu ja päiväkirjat. WebCan vaati ohjelman vaihtamisen. Nyt on käytössä Web-
camXp ohjelma. Se sallii kahden kameran käytön, mutta ei juurikaan salli kuvasa olevien 
mainosten poistamista. Testaan sitä jonkin aikaa ja sitten päätän että hankinko ohjelmasta 
maksullisen version. Päiväkirjojen vanhat versiot on muutettu pdf tiedostoiksi ja ne on siir-
retty päiväkirjojen arkistoon. 

 



29.6.2015 Kotisivupäivityksen olen saanut siihen vaiheeseen, että vanhalla ohjelmalla hoidettaviksi jää 
ainoastaan tiedustelu, varaus ja palaute sivut. Ne aukeaa kaikki uuteen selainikkunaan ilman 
valikkoa, joten voin luopua entisestä valikosta kohta kokonaan. Hienosäätöä ja jonkinlaista 
uudistusta sivuilla tulee vieläkin jatkumaan syksyyn saakka. Se tietää että toimintahäiriöitä 
joskus vielä esiintyy. 

 
 Viikola kävimme scootteriajelulla El Sauzalissa. Kohteena oli Parque Los Lavaderos. Puis-

ton kahvila oli suljettu, jotan kävimme kahvilla Matazan kauppahallilla. Siellä saimme seu-
rata todellista asiakaspalvelua. Emme ole missään Puerton baarissa nähneet vastaavaa. 

 
 San Telmossa oli viikonlopun aikana “bileet”. Rantaremontti alkaa olla jo siinä vaiheessa, 

että vain pieni alue on enään tekemättä. Odotan että kun palamme suomesta, niin se olis 
viimeinkin valmis. Työmaataulun mukaan remontti alkoi helmikuussa 2014 ja työn kesto 14 
kk. Eihän se ole myöhässä vielä  kun pari kuukautta, joten tarkoitta Puertossa, että valmistuu 
ajallaan.  

 
30.6.2015 Sääsivu on saatu pois vanhasta valikosta. Sivun lopullinen säätö vie vielä aikaa. Yksi vanha 

sivu  (ostoskori) on vielä siirtämättä. Ainakin yksi lisäsivu tulee mukaan. Sivujen lisäämi-
nen jälkikäteen on  niin suuritöinen juttu että pitää tarkkaan harkita milloin sivuntarve on 
todellinen. Nykyisille sivuille  mahtuu paljon asiaa, kun ne tarkkaan suunnittelee.. 

 
 
Heinäkuu 2015 

   
 1.7.2015 Nyt on taas “huoleton” olo, sillä eilen oli veronmaksupäivä. Koko vuoden 2014 verot mak-

settu, joten taas saa olla kokonaisen vuoden ettei tarvitse veroja miettiä. 
 
 Matka suomeen lähestyy. Viikon päästä pitää jo alkaa miettimään että mitä sitä otetaan mu-

kaan. 
 
5.7.2015 Kotisivujen muutostyön ääressä on taas vierähtänyt muutamia iltoja ja tunteja. Uusi ko-

tisivuohjelma sitoo mobiilisivun jotenkin pääsivuun, eli vanhojen ja uusien sivujen yhdis-
täminen ei tunnu helposti onnistuvan.  

 
 Oli aika lähtä hiemen tuulettuun, eli pieni scootteriajelu oli paikallaan. Suuntasimme San 

Pedroon, jossa yksi kuittaamaton kätkö. San Pedron baarissa kahvi ja oikein hyvä "sandwick 
San Pedro". Kahvitauon jälkeen aurinko minikin pilveen joten hihattomissa paidoissa ei pi-
temmälle lähdetty joten palasimme LIDL:in kautta puertoon. Pari suunniteltua kätköä jäi 
seuraavaan kertaan. 

 
6.7.2015 Vaateostoksilla La Villassa. Suomen matka häämöttää, joten kävimme täydentämässä vaa-

tevarastoja sellaisilla vaatteilla joita suomessa tarvitaan. 
 
12.7.2015 Auto jo laitettu “lomakuntoon”. Viety talliin ja akun kengät irroitettu. Huomena on kaivet-

tava laukut esille ja mietittävä että millä varustuksella tiistaiaamuna lähdetään. 
 
13.7.2015 Tänä iltana sulkeutuu tietsikkani, ja se on sitten kiinni liki neljä viikkoa. Se tarkoittaa että 

kovastikin toimintahäiriöistä kärsinyt livecam sivusto ei toimi.  
 
 Nyt on Googlella aikaa rauhassa indexsoida sivuja, sillä niihin ei mitään suuria muutoksia 

enään ole suunnitelmissa. 
 
 Suomessa lomailemassa 14.7. - 7.8. 
 



 
Elokuu 2015 

 
Suomessa lomailemassa 14.7. - 7.8. 
 
8.8.2015 Kolme ja puoli viikkoa meni ripeästi. Säät oli hiemen pilvisiä ja sateisia. Meidän tuurilla 

onnistuimme jotenkin kierteleen niitä pahimpia sadepaikkoja. Espoossa muutama päivä ja 
sitten Rovanielelle lasten lapsia “hoitamaan”, kun vanhemmat viettivät hiemen kesälomaa. 
Ensin Qustoc ja sitten Budapestissä muutama päivä. 

 
 Eilen saavuimme myöhään illalla Barcelonan kautta Teneriffalle. Barcelonan kenttäpalvelut 

oli tällä kertaa huonoimmat mitä meidän pomppulentojen aikana on ollut. Ensin odottelim-
me lentokoneessa kenttäbussia 15-20 min. En tiedä mistä se johtui. Kenttähenkilökunnasta 
vai siitä että Norwegianin lento oli 20 min etuajassa. 

 
 Vuelingin lennolla Barcelonasta Teneriffalle oli kylläkin aivan uuden tunhtuinen kone jossa 

jalkatilaa niin runsaasti että en ole koskaan aikaisemmin niin väljästi matkustanut. Tulolento 
oli loppumatkasta hiemen pomppuinen ja laskeutuminen TFN kentälle vallitsevan sumun 
takia hieman pomppuinen, mutta onnistunut. 

 
9.8.2015 San Telmon remontti näyttää olevan valmis. Kaikki rakennuksen aikaiset verkot ja aidat on 

poistettu. Näköalatasanteen vanha ja ruostunut aita on myös uusittu. Samalla katosi aidan 
vaijereissa olleet “rakkauslukot” 

 
15.8.2015 Muutama päivä (3-4) on ollut sisäpalvelusta. On nimitääin sadellut päivittäin vettä. Uutiset 

puhuivat kesämyrskystä jota ei täällä ole kuulemma ollut aikoihin. Ukkosta ja salamaointia. 
Yhden yön aikana jopa 3000 salamaa ovat rekisteröineet. 

 
 Eilen sateet alkoi jo hieman hellittää, joten tänään suuntasimme Chinamada - Las Car-

boneras alueelle pienelle patikkaretkelle. 
 
20.8.2015 Tänään vähän testailin, että miten luetettavaa tietoa kuljetusta reitistä kertoo kännykässä 

toimiva Sport Tracker. Vastassa Garminin GPS navikaattori ja Polarin sykemittari. 
 
 Matkana oli Puertosta San Pedroon ja takasin. Spor Tarckerin ilmoittama matka 14,6 km ja 

Garminin GPS:n ilmoittama matka 14,3 joten matkoissa ei juurikaan heittoa, kun kyseessä 
on noinkin pitkä matka. 

 
 Suurin ero on kalorien kulutusta seuraavalle. Polar ilmoitti 1278 kcal ja Sport Tracker il-

moittama lukema olisi 777 kcal. Ei ole mitään tietoa siitä, että millä tavalla kännykän oh-
jelma kulutuksen laskee, sillä kun ei ole syketietoa. 

 
 Reitinpiirrossa molemmat tekee sen riittävän tarkasti, vaikka Sport Trackerissa signaalin 

vastaanotto herkemmin heittelee ja se aiheuttaa piirretyyn jälkeen pieniä erisuuntaista hy-
pähtelyä. En tiedä johtuuko ohjelmasta vai kännykän paikkannus tiedon tarkuudesta. 

 
21.8.2015 Lisää kokemuksia Sport Tracker ohjelmasta. Olen tullut siihen tulokseen, että ohjelman al-

kuvalikolla valikolla on vaikutusta siihen että miten ohjelma kulutetut kalorit laskee.  
 
 Tänään valitsin lajiksi patikointi. 4 km (1t 40 min.) patikointi kulutti ohjelman mukaan kalo-

reita (785kcal) eli enemmän kun eilinen 14 km reipasvauhtinen kävely. 
 
 Eri ihmiset kuluttaa samassa vauhdissa kaloreita eritavalla, joten em. tilastillinen "keskiar-

vokulutus" ja niistä lopullisen kulutuksen laskeminen ei voi pitää paikkaansa. 



 
23.8.2015 Arenas Negras. Retkiryhmän sunnuntain viettoa. Ajoimme Los Llanokseen ja sieltä käsin 

kiersimme Montaña Chinyeron. Reitille pituutta n. 13 km. Samalla kävin kuittaamassa yh-
den kätkön jonko olin aikaisemmilla kerroilla jättänyt väliin. Nyt siihen oli riittävästi aikaa. 

 
27.8.2015 Extempore retki Esperanzaan. Päätimme asiasta illalla ja soitimme Timpalle, että saadaanko 

hakea huomenna aamulla Pepe ja viedä se metsään nuuskimaan uusia tuoksuja. 
 Esperanzassa kiersimme Pepelle jo entuudestaan tutun n. 8 km mittaisen reitin. 
 
30.8.2015 Tutkimusretki Afurin maisemiin. Päivän kierros oli Afur - Taganana - Afur. Pituutta reitillä 

n. 12 km ja korkeuseroa n. 600M Reitin kiertäminen onnistuu hyväkuntoiselta ja varmajal-
kaiselta. Tänään lämpötila oli +30 astetta joten kiertäminen oli hieman lämmintä tänään. 
Juomista varattiin 4 litraa ja se riitti tänään. 

 
 
Syyskuu 2015 

 
 Syyskuun ensimmäinen viikko on kulunut lämpimässä säässä. Mittari on näyttänyt koko 

viikon 28-30 asteen lämpötiloja. 
 
 Aika on kulunut puutarhahommissa, pientä remonttia tehdessä, ja jatkaessa ikuiselta tuntu-

vaa taistelua Googlen kanssa kotisivuvaatimuksien kanssa. Lisäksi on pitänyt yrittää jatkaa 
myös espanjan opiskelua. 

 
 Google väittää edelleen että mobiilisivujeni teksti on liian pientä luettavaksi. Minun kän-

nykkäni näyttää aivan toista. Tuntuu vaan jatkuvat tämä sivujen korjailu. Mitäpä sitä eläke-
läisellä muuta kun aikaa. :)  

 
20.9.2015 Odottelua ... 
 
 Keväällä hajonneen vetoakselin jälkiseurauksena hajonneen takapuskurin korjaus on vielä-

kin tekemättä. Vakuutusyhtiö on asian käsitellyt, ja korjaamolla on uusi osa tilattu. Tilauk-
sen aikaan ilmoitettiin että toimitus on jotain 3 viikkoa. Nyt se 3 viikkoa on kulunut mutta 
osasta ei ole kuulunut mitään. 

 
 Saattaa tulle hieman tiivis viikko. Ensin pitää saada puskuri ja sitten vielä sen vaihto. Vii-

meistään perjantaina pitää katsastaa auto. Kaikki nämä pitää saada alkavalla viikolla järjes-
tettyä, sillä sunnuntai-iltana on lähtö Teiden alueelle seuraamaan kuunpimennystä. 

 

28.9.2015 Kyllä nyt huomasi että 18-200mm zoom objektiivi on pieni kuun kuvaukseen. Tähtitaivasta 
objektiivillä kyllä jotenkin kuvailee. 

 Viimeöinen retki ylös oli käymisen arvoinen, vaikka kuvausolosuhteet oli hieman hankalat. 
Eniten asiaa hankaloitti se, että kuu oli niin korkealla että kamera piti kääntää jalustassa lä-
hes pystyyn. Se hankaloitti tähtäämistä ja tarkentamista. Kameran jalusta säätörajat pisti 
myös hieman hanttiin. Kokeiltiin myös kuvata maassa selällään maaten, mutta se ei onnis-
tunut ollenkaan. 

 Onnistuneimmat kuvat sain Canonin pienellä PowerShot SX280HS kameralla jossa 20x 
optinen zoom, ja jalusta. 



 Kun kuu meni varjoon tuli lähes täydellinen pimeys, Lämpötila oli n. 5 astetta joten kyl-
myys vaikutti myös osaltaan kuvauksiin. Kameran käyttäminen pimeässä ja sormikkaat kä-
dessä toi myös hieman lisää vaikeuskerrointa.  

 Kuunpimennyksen näkeminen "livenä" paikan päällä oli kuitenkin hieno tapahtuma. "Veri-
kuun" väri näkyi silmin katsottuna hyvin mutta kamerani kenno ei sitä kunnolla pysty tois-
tamaan. 

 
Lokakuu 2015 

 
5.10.2015 Helteet jatkuu, joten kiipeily vuoristossa ei juuri nyt kovasti houkuta. On kuitenkin pari reit-

tiä jotka pitäisi käydä "kellottamassa" tällä, tai seuraavalla viikolla. Sitten on vuosia odotta-
nut Tabornon kierto. 

 
7.10.2015 Roque Garcian kierto. Polun pohjoismutkassa poikkesimme polulta senverran, että kävimme 

tutkimassa luolat jotka on karttoihin merkitty, ja sijaitsevat Pico Viejolle johtavan polun 
varressa. Luolia kyllä löytyi, mutta niihin pääsy oli kaltereilla estetty. Pääsimme vain risti-
koiden välistä taskulampun avustuksella hieman kurkistelemaan "pimeisiin" luoliin. Ei kau-
aa luolia tutkittu, vaan aloimme viettämään evästaukoa. 

 
13.10.2015 Tänään on viety auto korjattavaksi. Nyt on tarkoitus korjata takapuskuri jonka Gruas Juane-

le särki hinaus tilanteessa. Aikaa  tapahtumasta joka sattui 2.3.2015 on kulunut hieman yli 7 
kuukautta. Vuosi on raja jolloin tapahtuma vanhenee ja korvausvelvollisuus poistuu. Siihen 
Gruas Juanele varmaankin pyrki. Onneksi oma vakuutusyhtiö hoiti asian ja nyt ollaan tilan-
teessa, että parin päivän päästä puskurin on luvattu olevan kunnossa. 

 
16.10.2015 Lähes tunnilleen 7kk. ja 14 pv. kului siitä kun Gruas Juanele rikkoi autoni takapuskurin, 

ennen kun se saatiin kuntoon. entistä ei korjattu, vaan vaihtoivat kokonaan uuden puskurin. 
 
 Kotisivujen päivitystyö on taas uudessa vaiheessa. Nyt olen alkanut laskelmoimaan jonkin-

laista mainostilan myyntiä omilta sivuilla. Googlen mukaan sillä voisi saada jopa pari sataa 
kuukaudessa, joten sillä summalla voisin vastaisuudessa kustantaa osan vuotuisesta sivujen 
ylläpito- ja päivityskuluista. Se tietäisi sitä että sivuilta poistuisi kaikki muut mainokset. 

 
 En usko oikein sijoitettujen mainosten  rikkovan sivujen kokonaisuutta. Onhan tänä päivänä 

Facebookissa ja monissa Blogeissakin jo mainoksia mukana. Niilläkin on tarkoitus kustan-
taa sivujen ylläpitoa. 

 
21.10.2015 Katsastusmiehen vihjailu, "nuo eturenkaan olisi kohta vaihdon tarpeessa", on tänään otettu 

todesta, joten kun päivän retkisuunnitelma peruuntui, niin läksin aamulla etsimään renkaille 
vaihtopaikan jossa ne saisi odottaessa vaihdatetuksi. Puolen tunnin etsimisen jälkeen löytyi 
Norauto El Trompon alakerrasta jossa lupasivat asian hoitaa. 

 Kysyivät vain että hyvät vai halvat renkaat, ja neuvoivat suorimman tien lähimpään kahvi-
laan. Rengaskoon ollessa 215/55 16 maksoivat halvat renkaat n. 70 €/kpl. Hyvistä joutui 
maksamaan yli 100€ Ajattelin kuitenkin että jos hyvät kestää näillä teillä vuodenkin pitem-
pään kun halvat, niin ne on hintansa haukkunut. Nyt on edessä alla uudet renkaat.  

 Meidän ajoista suurin osa tapahtuu vuoristoteillä, jotka ovat kapeita, paikka paikoin hieman 
huonokuntoisia. Karkea tien pinta ja mutka mutkan jälkeen kuluttaa eturenkaiden ulkosyrjiä 
kovasti. Nyt kuitenkin odotan että pärjään noilla renkailla seuraavat 3 vuotta. 

 
26.10.2015 Guajara.  23.10. Teide sai ohuen lumipeitteen, mutta niistä lumista ei ollut paljoa jäljellä, 

kun kiipesimme eturinnettä Guajaran huipulle. Hieman oli jäätä, varjopaikoissa "kuuraa" ja 
lunta, ja pienet lammikot oli saaneet ohuen jääpeitteen. 



 
 Pilvikerros oli alle 2000 metrin joten näkyvyys joka suuntaan oli hyvä. Tiukkoja nousuja, 

hienoja maisemia ja minulle yksi uusi kuitattu Geokätkö. 
 
30.10.2015 Sateinen viikko. Vaikka Puerto de la Cruzissa ei ole "kunnolla" satanut, niin saaren muissa 

osissa siitäkin enemmän. Viikon sade ennustukset on muuttuneet sellaiseen tahtiin että mu-
kana ei pysy. Yritimme toteuttaa viikolla yhden retken, mutta emme siinä onnistuneet. 

 Yritimme siirtää retkeä aina päivällä ja seuraten sää ennustuksia. Ne ennustelivat sateita 
sinne mihin olimme suunnitelleet retkeillä. Anagassa jos sataa päivän,  niin siellä on odotet-
tava yksi poutapäivä että polut kerkeää hieman kuivahtaa. Tenolla kuivatukseen riittänee 
yksi yö. Kun odottelimme että Batanin polku kuivahtaa niin Tenolla satoi, tai päin vastoin. 
Huomiselle (lauantai) luvattiin joka paikkaan runsaita sateita, joten päätimme perua koko 
retken, koska säät ei meitä nyt todellakaan suosi. 

 
 
Marraskuu 2015 

 
4.11.15 Sateen on nyt tältä osin ohi, ja sää on muuttunut aurinkoiseksi. Kovimmat sateet oli ollut 

Anagassa, jossa sademäärä oli ollut yli 160mm neliömetrille. 
 Me saimme tänään kiertää Chinyeron aurinkoisessa ja pilvettömässä säässä. 13 km. kierros 

sujui tänään reilussa neljässä ja puolessa tunnissa. 
 
9.11.15 Chamorca I  
 
12.11.15 Esperanza 
 
16.11.15 Arenas Negras. 
 
20.11.15 21.10. vaihdetut eturenkaat renkaan tasapainotettiin tänään kolmannen kerran. Nyt ne on 

kunnossa, eikä ravista ajaessa. Samalla vaihdettiin myös takarenkaat koska näytti nekin ole-
van vaihtokunnossa, vaikka katsastusmies ei niistä mitään maininnut. 

 
22.11.15 Tänään kävimme Chamorcassa kääntymässä. Vettä satoi sen verran että emme lähteneet 

ollenkaan polulle, vaan peruimme sen suosiolla. 
 
30.11.2015 Eilen Movistar lähetti postia jossa ilmoitettiin että  ADSL liittymän hinta nousee vuoden 

alussa 38,02 eurosta 46 euroon.  
 Kun meidän nettiliittymä ja minun Yoigon kännykkäliittymä yhdistetään Movistarin liitty-

mään niin minä pärjään siinä. Vastaisuudessa tulen maksamaan vähemmän, mitä maksaisin 
entisen ADSL liittymän hinnan korotuksen jälkeen niistä erillisinä. 

 
 Tänään menin Telefonican liikkeeseen vaihtamaan hidasta ADSL liittymää nopeaksi mai-

nostettuun 300MB valokuituliittymään. Samaan pakettiin tulee puhelin ja kännykkä liitty-
mä, ja muutama TV-kanava. TV kanavista en juurikaan ole kiinnostunut, mutta niitä ei voi 
sopimuksesta poiskaan jättää. 

 
 Kun uusi tuleva liittymä sisältää lankapuhelinliittymän, ja entisessä liittymässä ei sitä ei 

ollut, niin vaihto ei ollutkaan suit sait juttu. 
 
 Vanha liittymä piti sanoa irti, ja tilalle tehtiin kokonaan uusi liittymä. Nyt saattaa tulla 1-2 

päivän katkos siten että entinen liittymä katkaistaan ennen kun uusi on asennettu. Kuulosti 
myös hieman siltä että @telefonica.net sähköposti ei ehkä säily. Sen näkee aikanaan. 

 



 Kun tieto kännykkäliittymän vaihdosta Yoigolta Movistarille tavoitti Yoigon, niin alkoi 
tulemaan viestiä ja kaikenlaista alennustarjousta. Soittoyrityksiä on tullut päivän aikana jo 5. 
Eipä tullut tarjouksia aikaisemmin.    

   
 
Joulukuu 2015 

 
1.12.15 Eilen tehty internet-liittymän vaihto sopimus aiheutti se että toiminta alkoi välittömästi. 
 
 Meille ilmoitettiin että pari viikkoa kestää liittymän vaihto, mutta ei sanottu että entinen 

liittymä lopetetaan heti. 
 
 Nyt on kuitenkin saatu tietoa että asentajilla on töitä jonossa sen verran että emme saa liit-

tymää ennen suomen matkaa, ja suomen matkan aikana asentaja ei pääse liittymää vaihta-
maan. 

 
 Nyt on sitten kotisivujen päivitys nettibaarien varassa. 
 
7.12.15 Tänään sain puhelun Telefonicalta. Ilmoittivat että mekaanikko tulee asentamaan valokuitu-

kaapelia torstaina 10.12. klo. 16 Olemme olleet reilun viikon nettipaitsiossa, jolloin olen 
joutunut käymään Bar Wäinämöisessä kannettavan koneeni kanssa tekemässä tärkeimpiä 
päivityksiä sivuillemme. Sähköpostien luku on onnistunut kännykällä, sillä olen siihen lait-
tanut lukumahdollisuuden retkien tiedustelun ja varauksen postilaatikkoon tuleville posteil-
le.  

 
10.12.15 Telefonican asentaja olisi tullut tänään klo. 16:00 kuten oli luvannut. Asennus ei kuitenkaan 

onnistunut, sillä olisi tarvittu avaimen kallarikerroksen huoneeseen, jossa sähköpääkeskus 
sijaitsee. Sinne on avaimet vain "commuunin" teknikolla, ja hänellä sattui olemaan aamu-
vuoro joten hän ei ollut iltapäivällä paikalla.  

 Asennus jouduttiin siirtämään maanantaiaamulle klo. 9.00 
 
14.12.15 Tänään saatiin netti pelaamaan. Asentaja saapui hieman ennen yhdeksää ja kaikki oli val-

mista puolen päivän aikaan. Nyt on nopeutta molempiin suuntiin riittävästi. 
 
16.12.2015 Suomeen. Espoossa Hannan luona pari päivää. Hieman siirtokuormasimme matkalaukkuja. 

Varastosta pakkasimme laukkuun talvivarusteita, ja jätimme sinne kesäiset matkustusvaat-
teet. 

 
18.12.2015 Norwegianin lennolla Helsingistä Rovaniemelle. 
 
19.12.20145 Aamupäivällä autokyydillä Leville, jossa joulun viettoa oman perheemme kesken 19.12. - 

26.12.2015 
 
26.12.2015 Junalla Kolarista Helsinkiin. Juna lähti Kolarista 16:00 Ylitornion paikkeilla veturivika py-

säytti junan ja odoteltiin uutta vetokalustoa. 
 
 Helsinkiin saavuttiin 1,5 tuntia myöhässä, vaikka Oulussa oltiin myöhässä n. 3 tuntia. 
 
30.12.2015 Espoossa sairastelimme kolme päivää pikku kuumetta ja flunssaista oloa. Flunssainen olo 

oli senverran parantunut että kuume oli jo pois, kun läksimme iltapäivällä Norwegianin len-
nolla klo. 16:00 kotiin Teneriffalle. 

 
 


