
Tammikuu 2016 
 
1.1.16 HYVÄÄ UUTTA VUOTTA ! 
 
2.1.16 Tänään olen omin silmin nähnyt että Francon monumentti on todellakin purettu. Paikalla 

on vain hieman betonimurusia, ja yksi rikkinäinen  työrukkanen. Las Raisesin maastossa 
oli tänään todella tunkua, sillä siellä oli kymmenittäin pyöräilijöitä, ja juoksijoita. Ehkä 
oli menossa Uuden vuoden ruokien sulattelu.  

 
8.1.16 Afur - Taganana - Afur  
 
10.1.16 Talavera. 13 km kierros ja samalla molempien omien Geo-kätköjen tarkastus. 
 
12.1.16 Tänään olen varannut nukkumapaikat kahdelle henkilölle Refugion majaan. Maaliskuun 

29 pv. aion palata kahden vuoden tauon jälkeen taas Teiden rinteille nostattelemaan 
hieman sykettä. 

 
 Tarkoitus on Hannan kanssa kiivetä 30.3. aikaisin aamulla  Refugiosta Teiden huipulle 

katselemaan auringonnousua. Silloin on puolikuu (laskeva) joten tähtitavastakin voidaan 
ehkä jonkin verran tarkkailla ja kuvailla. Nyt toivotaan pilvetöntä säätä, jotta päästää 
auringonnousu kunnolla näkemään.  

 
13.1.16 Chamorcassa I reitillä nauttimassa hienosta retkeilypäivästä.  
 
16.1.16 Roque Garcian kierto.  
 
18.1.16 Batanissa seuraamassa kevään kukintojen edistymistä.  
 
21.1.16 Masca käydään hieman testailureissulla. Tutkitaan että riittääkö vauhti ja nopeus Paisaje 

Lunarin reitin kiertämiseen. Pidimme Lunarin reitin kiertämistä sen verran enemmän 
aikaa vievänä, että päätimme olla menemättä sinne. Sen verran on lyhyt tuo valoisa aika 
tähän aikaan vuodesta.  

 
27.1.16 Mielenkiintoinen havainto El Palmarissa. Osa mantelipuista kukki ja osa kasvatti jo 

manteleita. Ero oli melkoinen sillä suurimmat mantelin kasvut oli jo n. 3 sentin kokoisia.  
 
28.1.16 Vuoden 2016 karnevaali käynnistyi tänään lasten karnevaalikuningattaren valinnalla. 
 
 
Helmikuu 2016 
 
1.2.16 Chamorcassa. 
 
1. - 14.2. Karvevaalin ja erilaisten oheisohjelmien seurantaa. 
 
16.2.16 Karnevaali on ohi ja seuraava alkaa vasta reilun vuoden kuluttua.  
 
19.2.16 Talvimyrsky riepotellut Kanariansaaria jo kaksi päivää. On satanut, tuullut, meri 

myllertänyt ja Teidelle tullut kovasti lunta. Teideä en kahteen päivään nähnyt, kun on 
niin pilvistä, mutta uutisissa on näytetty uutiskuvaa Teideltä. Kuvassa on näkynyt lunta 
enemmän mitä minä olen 10 vuoden aikana Teidellä nähnyt. 

 



 Retkirintamalla on hiljaista, ja siitä johtuen kotisivujen päivityksestä vapautuu runsaasti 
aikaa, sillä siihen käytetty aika on suoraan verrannollinen tehtyjen retkien määrään. Nyt 
on hieman extra-aikaa keskittyä opiskelun ja omien harrastusten pariin. 

 
20.2.16 Vesisade on lakannut. Sadetta kesti n. 5 päivää. Välillä satoi ja sitten oli pientä taukoa. 

Vähän ajan kuluttua satoi taas. Nyt on aurinko näyttäytynyt ja lämpötilat nousi heti yli 20 
asteen 

 
24.2.16 Teno Altossa. Odotimme että nähtäisiin luminen Teiden Tenon suunnasta, mutta toisin 

kävi. Pilvet tuli ja peitti näkyvyyden ennen kun saavuimme parhaalle näköalapaikalle, 
Baracanin viereen. 

 
26.2.16 Chamorcassa. Kun Teidellä tehdään lumitöitä, niin Chamorcassa istutetaan perunaa. 
 
 Kun me lähdimme polulle, niin samaa mtkaa meidän kanssa lähti viiden hengen ryhmä, 

joilla oli kantamuksinaan vesiputkia, työkaluja ja kasseittain jotain kantamuksia. Olivat 
menossa korjailemaan tuhoutuneita kastelujäörjestelmiä. 

 
29.2.16 Karkauspäivän retki suuntautui Arenas Negrasin alueelle. Kiersimme Chinyeron Los 

Llanoksesta käsin.  
 Alkumatka tuulista ja pilvistä. Hieman ennen kun kiipesimme Chinyeron taakse taivas 

selkeni ja saimme Teiden ja muutkin lähistön maisemat näkyviin.  
 
 
Maaliskuu 2016  
 
1.3.16 Espanjan opiskelut jatkuu. Tällä viikolla vuorossa ir päätteiset kenkäverbit ja preteritin 

epäsäännölliset muodot.  
 
3.3.16 Ostosmatkalla Chio:ssa. Käytiin herkkukaupasta ostamassa erimakuisia hilloja ja "Mojo" 

kasteikkeita. Päästiin myös ajeleen osan matkasta uutta moottoritietä.  
 
10.3.16 Chamorca I kierros. 10 km ja Chamorca - Cruz de Draguillo - Mtna. Tafada - Faro de 

Anaga - Roque Bermejo - Chamorca. Chamorcasta noustaan ylös Cruz de Draquilloon. 
Siitä käännytään Mtna. Tafadan suuntaan. Matkalla on Draguilon ja Las Palmas de 
Anagan näköalapaikat joita ei voi pysähtymättä ohittaa. Paluumatka Chamorcaan pitkin 
Barranco de Roque Bermejoa.  

 
13.3.16 Santa Cruzissa moikkaamassa kaveria joka oli laivaristeilyllä. Lähtenyt Brasiliasta ja 

menossa Italiaan. Santassa 8 tunnin pysähdys joten maissaoloaikaa oli hyvin. Ehdittiin 
tutkailla Santan ympäristöä, satamaa ja siellä olevia muita laivoja ja “öljyporaus 
lauttaoja” jotka näyttää ruostuvan paikalleen satamaa rumentamaan. Lumitilanne 
Teidellä vaikutta sen verran runsaalta, että Maaliskuun lopulle suunniteltu Teiden yöretki 
jää nyt tekemättä, ja se siirretään Hannan seuraavaan lomaan.  

 
25.3-3.4 Hannan loma. Teiden retki jouduttiin tällä kertaa perumaan, mutta päätimme yrittää 

syksyllä uudelleen. Tilalle teimme teimme pari matkaa Los Christianokseen ja yhden 
Chamorcan reissun. Hanna palasi suomeen 3.4. joten nyt on alkaa viettämään kesää ja 
valmistautumaan suomen matkaan. Nyt sitten odotellaan kesää ja yritetään keskittyä 
entistä tiukemmin opiskeluun... 

 
 
 



Huhti, touko, kesä ja heinäkuu suomessa. 
 
 
Elokuu 2016 
 
4.8.16 Kahden kuukauden loma suomessa vietetty. Sivupäivityksetä olen tarkoituksella pitänyt 

“lomaa” Huhtikuusta lähtien.  
 
 Nyt olen miettimässä uusia suunnitelmia sivujeni ja retkeilyn suhteen.  
 
 Lumitilanne peruutti keväisen Teiden yöretken joten se on uudelleen suunnitelmissa 

marraskuulle 
 
11.8.16 Kun on käyttänyt liki 15 vuotta Eudora nimistä 98 Windowsin aikaista 

sähköpostiohjelmaa, niin vaihto uudempaan ei käynyt käden käänteessä. Nykyinen versio 
7 ei suostu lähettämään posteja koska koneessani oleva Freedome niminen ohjelma estää 
sen. Ongelma oli kierrettävissä siten että otti Freedomen suojauksen pois päältä. Odotti 
minuutin ja lähetti sitten postit. Viestien lähetyksen jälkeen suojaus tuli laittaa uudelleen 
päälle. Liian monimutkaista. Tunderbird viestit suostuu lähettämään, mutta ongelma oli 
Eudorassa olevat kymmenet sähköpostiosoitteet. Eudorasta ei löytynyt export valikkoa 
jolla osoitteet olisi saanut tallennetuksi johonkin sopivaan paikkaan ja muotoon josta ne 
olisi voinut viedä Thunderbir ohjelmaan. Parin tunnin ja useiden yritysten jälkeen apu 
löytyi liki 10 vuotta ulkopuolisella tallennuslevyllä jemmassa olleesta toisesta Eudora 
versiosta (OSE). Se on saman tapainen Thunderbird ohjelman kanssa. Asensin sen 
koneelleni ja se kopioi asennuksen aikana entisestä Eudora versiosta yhteystiedot omaan 
hakemistoonsa. OSE versiosta taas löytyi export ohjelma jolla sain osoitteet tallennettua 
sellaiseen muotoon että ne pystyi heittämällä viemään Thunderbir ohjelmaan. Kylä 
vanhojen ohjelmien säilyttämisellä on tarkoitus. Sitä voi joskus tarvita.... 

 
13.8.16 Tänään aloitettiin perinteiset lauantain kirpputorikierrokset. Kovin vähän oli myyjiä ja 

muutenkin oli melko hiljaista. Yläkerran baarikin oli vielä kesälomalla. Paluumatkan 
teimme normaalisti kaupungin kautta. Anatolia oli saanut kesän aikana pintaansa uutta 
maalia. Suomivärit oli hyvin edustettuna, mutta punaiset markiisit sotkivat hieman 
kokonaisuutta. Kierros loppui perinteisesti Charcon lottokioskille. Sieltä viikon lotot. 

 
18.8.16 Gallinerossa suunniteltiin uuden omistajan kanssa tulevia kunnostuksia ja pieniä 

korjauksia. Gallinero on viimeistä päivää auki 28.8, ja syyskuun alusta tilat siirtyy 
Jormalle. Syyskuu on varattu uudistuksille ja baari on tarkoitus saada auki lokakuun 
alussa.  

 
24.8.16 Bollullossa aamukävelyllä, eka kertaa suomiloman jälkeen. Menomatkalla kiersimme 

yläkaupungin kautta sillä halusimme käydä kurkkaamassa uutta ravintolaa, joka on 
avattu Bonanza hotellin viereen. Sitä mainostivat Titos Bodequitan omilla sivuilla silleen 
että siitä sai sellaisen käsityksen että se olisi saman yrittäjän ravintola. Titos 
Bodequitahan on yksi lähialueen parhaista ravintoloista.   

 
25.8.16 San Pedrossa “aamukävelyllä”. Kävimme tutkimassa joko keväiset polkuremontit on 

tehty. Polut oli avoinna. Rannassa olevalle tykkilinnakkeelle ei päässyt, sillä se polku on 
edelleen suljettu. En tiedä että onko siellä remontti, vai onko se muuten vaan suljettu 
huonon kunnon, tai romahtamisvaaran takia.  

 
 
 



Syyskuu 2016 
 
2.9.2016 Remonttitarvikkeiden hankintaa. Huomenna alkaa entisessä Gallinerossa pöytien ja 

muiden puupintojen “kunnostus”.  
 
9.7.2016 Viikko vierähtänyt maalaushommissa. Kun vanhaa kunnostaa ja maalaa niin työtä’ on 

kaksinkertaisesti, verrattuna uuden maalaamiseen.  
 
13.9.2016 Tänään tuli aamu-uutisissa sellainen sääennuste että otimme ohjelmaan pöytien 

lakkauksen, sillä ne on hiottuina kattoterassilla. Töitä baarissa riittää vielä muutamaksia 
päiväksi ja sitten on jotain kunnostettavaa ulkotilassa.  

 
15.9.2016 Eilen kesken kuvailusession Canon 450 D kamera sanoi sopimuksen irti. Näyttöön tuli 

ilmoitus Err 99. Minun kamerassani se tarkoittaa suljin vikaa. Peiliä varovasti nostamalla 
näkee että yksi sulkimen verho on vääntynyt ja se jumittelee. Toistaiseksi se kuvaa mutta 
valotus on mitä sattuu, tai kuvaa vain puoli ruutua. Netin mukaan sulkimen korjaaminen 
maksaa enemmän kun uusi runko. Nyt on tyytyminen taskuun mahtuvaan PowerShot 
SX220 HS kameraan.  

 
22.9.2016 Baari remontit lähenee loppua. Tänää pääsin laittamaan työtason baarin puolelle, kun 

putkimies kävi eilen siirtämässä pesukoneet oikeille paikoille. Ensi viikolla jää uuden 
lukon etsiminen naisten/inva WC:n oveen, ja hieman ulkolaatoituksen korjailua.  

 
25.9.2016 Baarirempasta “vapaapäivä.” Eilen  suursiivousta ja viimeisten juttujen korjausta sisä 

tiloissa. Ulkoalueella tekemistä vielä riittää. On muutamia halenneita laattoja ja 
ulkovaloja jotka kaipaa hieman kunnostamista.  

 
 
 
30.9.2016 Tänään työkalujen kotiutuspäivä. Kuukausi kului 

remontin merkeissä. Paljon maalattiin, mutta enemmän 
korjattiin ja kunnostettiin paikkoja, jotka aikojen 
saatossa oli lakannut toimimasta, tai menneet kokonaan 
rikki. Vaihdettiin lukkoja, valoja, lamppuja, hiottiin ja 
lakattiin pöydät ja tiski. Rakennettiin uutta ja lisättiin 
työtaso. Pestiin toldot, niin ja tänään vielä viimeisenä 
kaiuttimen johdon kosketukset korjasin, joten musiikki taas pelittää. ym. ym. Paljon 
tehtiin. Baari avaa ovensa huomenna 1.10.2016  

 
 
Lokakuu 2016 
 
5.10.2016 2006 Galaxyyn suomessa asennettu "vetokoukku" on nyt poistettu Aikanaan asensin sen 

torjumaan canariosojen törmäilevää taskuparkkeerausta. Nyt se on menettänyt 
merkityksensä, kun pysäköintiruudut on piirretty viistoon, ja toiseksi minulla on 
tallipaikka Silviassa. Olen poistanut irrotettavan koukun jo vuosia sitten. Vain koukun 
kiinnityskorvakkeet on ollut näkyvissä, ja niihin innokas katsastaja kiinnitti huomionsa. 
Nyt olen kulmahiomakoneella leikannut korvakkeet pois. 

 
7.10.2016 Nyt kun ovat huomanneet että auto on läpäissyt katsastuksen aikaisemmin joka kerta, 

vaikka vetokoukun kiinnikkeet on ollut näkyvilla, niin ovat ottaneet elämän tehtäväksi 
poistattaa kaikki osat jotka liittyy jotenkin vetokoukkuun. Ei auttanut että koulun 



kiinnityskorvakkeet poistettiin, vaan vaativat myös muidenkin osien poistamista, eli ei 
vieläkään leimaa rekisterilappuun.  

 
9.10.2016 Tänään olen poistanut kaikki vetokoukun osat, ja huomenna on jälleen “näytönpaikka”  
 
10.10.2016 Kaikilla asioilla on vissiin opettava tarkoitus. Nyt tiedän, että miten Ford Galaxyn 

takapuiskuri irrotetaan, poistetaan vetokoukku kaikkineen osineen ja laitetaan puskuri 
takaisin. Kaikki puolessa tunnissa. 

 
 Kiva kun tietää oppineensa jotain uutta, mutta tietää myös sen, että tätä uutta taitoa ei 

tule ikinä enää tarvitsemaan.  
 
17.10.2016 INT2000 palvelimella tehty PHP päivitys on aiheuttanut se että vieraskirjassa näkyy 

kummallisia merkkejä ö ja ä kirjainten paikalla. Minä kun en ole mikään PHP osaaja niin 
en osaa ratkaista ongelmaa, ja vieraskirjan tekijä on aikapäivää sitten lopettanut ohjelman 
tukemisen. Tämä ongelman kanssa tulee vain pärjätä. 

 
20.10.2016 Aikaisemmin aina johonkin tyssännyt Tabornon kierto toteutui tänään. Reitti 

suunniteltiin siten että saatiin mahdollisimman monta Geokätköä osumaan polun varrelle. 
Viidestä kätköstä löydettiin kaikki. Yksi oli kadonnut, mutta kätkön tekijä hyväksyi 
kuittauksen koska olimme todistetusti olleet oikeassa paikassa. 

 
 Samalla reissulla piilotin neljännen oman kätköni Tabornon takamaastoon. Kätkön 

kuittaaminen vaatii hyvää kuntoa ja korkean paikan kammoa ei saa olla.. 
 
30.10.2016 Tänään kävimme tutulla ja helpolla Bollun reitillä aamukävelyllä. Edestakaista matkaa 

tulee n. 9km. 
 Rantaan saakka emme päässeen sillä edellisen viikon myrskyn aiheuttamat aallot olivat 

olleen sen verran korkeita, että olivat yltäneet rantakiville saakka ja rikkoneet polun josta 
alas laskeudutaan. 

 
 
Marraskuu 2016 
 
2. - 5.11. Matkasin suomeen äitini siunaus/muistotilaisuuteen. Menomatka Finnairilla pohjoisen 

kentältä. Paluumatka 5.11. Norwegianilla TFS kentälle. 
 
 Siunaustilaisuus pidettiin Hyvinkäällä, Puolimatkan kappelissa, ja muistotilaisuus 

Seurakuntatalossa. 
 
11.11.-20.11.2016 Hannan loma Teneriffalla 
 
15.11.16 Hanna oli ajoittanut lomansa marraskuulle, sillä viime helmikuussa peruuntui Teiden 

yöretkemme runsaan lumitilanteen johdosta. 
    Käyttämättömälle luvalle saimme helmikuussa kaksi vaihtoehtoa. Joko rahamme 

palautetaan tai siirrämme luvan voimassaoloaikaa marraskuun loppuun saakka. 
Valitsimme voimassaolon siirtämisen. 

    15.11. aloitimme viimein odotetun retkemme pisteestä (2360M) klo. 14:10 
Ensimmäinen 4,6 km on maastotietä ja sitä osuutta on 4,6 km. Siihen osuuteen käytimme 
aikaa 1:38. Olimme paikassa josta varsinainen nousu alkaa. n. 10 min. elpymistauko ja 
polulle. Matkamme eteni verkkaisesti, sillä pakkaskeli ja ajoittainen tuuli piti huolen siitä 
että ei kannattanut hikeen saakka itseään rääkätä. Jos kastelee vaatteensa niin 
taukopaikalla tulee kylmä.  



    3000M korkeuspisteen ylitimme klo. 17:14. Loppumatkan Refugioon kiipesimme 
pikkusen reilussa tunnissa. Olimme saapuneet 2260M korkeuteen klo. 18:20 

    Majalla pientä iltapalaa ja nukkumaan, sillä herätys on aamulla 4.30 
 
16.11.16 Ensimmäiset kiipeilijät aloittivat liikkumisen majan eteisessä jo 4 paikkeilla, joten 

muutkin alkoivat pikkuhiljaa heräilee ja siirtymään aamupalalle.  
    Me nautimme repusta aamupalan ja otimme automaatista kuuman kahvin kyytipojaksi. 

Heti kahvin ja sämpylän jälkeen puimme “pakkaskelin vaatteet” ja kiiruhdimme ulos 
sillä niillä varusteille tulee nopeasti hiki.  

    GPS laitteen kello näytti 4:57 kun aloitimme pimeässä otsalampun valo apunamme 
kiipeämisen kohti Teiden huippua. Nousua oli tiedossa hieman alle 500M. Lämpötila oli 
muutaman asteen pakkasen puolella. 

    Tasaisella nousuvauhdilla matkamme eteni aikataulun mukaisesti. Köysiradan kohdalle 
saavuimme 6:12 ja alkoi viimeinen rutistus, joka on koko reitin rankin, sillä ollaan 3555 
metrein korkeudessa. Korkeuden, ja ohuen ilman vaikutus on eri ihmisillä erilainen, 
mutta tällaiselle eläkeläisvaarille se jo vaikutta kovasti. Tarkoittaa sitä että hengähdys 
taukoja pidetään ja aika tiheään. 

    Viimeisen 170M nousuosuuteen käytimme aikaa 37 min. Saavuimme Teiden huipulle 
klo. 6:50. Meitä ennen huipulle oli jo ehtinyt parikymmentä henkilöä. 

 Aurinko nousi n. 7:28 Kuvailimme ja ihailimme maisemia kymmenisen minuuttia, sillä 
kylmä ja tuulinen sää houkutti nopeasti liikkeelle polulle. 

    Kylmyys aiheutti sen että GPS laitteen patterit kärsi kylmyydestä ja laite sammui. 
Aloitimme laskeutumisen n. 7:40 paikkeilla. Hissiasemalla vaihdoimme GPS laitteeseen 
uudet patterit ja kello oli silloin 8:00. 

    Jatkoimme laskeutumista hissiasemalta välittömästi, sillä lämpötila ei houkutellut 
pitempään taukoon. Tasaisella laskeutumisvauhdilla saavuimme Refugioon n. 1,5 tunnin 
laskeutumisen jälkeen. 

    GPS laitteeseen jälleen uudet lämpimät patterit sillä tarkoituksena oli etsiä muutama 
Geokätkö laskeutumisreitillä. Kolmesta kätköstä löysimme vain yhden, sillä sää ei 
vieläkään ollut lämmennyt niin että olisi huvittanut etsiä kätköjä pitemmän aikaa. 

 Autolle saavuimme 12:55. 
    Jälleen hieno ja rankka reissu, jonka pituus kokonaisuudessaan n. 18 km. Arvostamme 

itse tätä reissua Hannan kanssa todella paljon ja olemme itsestämme ylpeitä että olemme 
sen tehneet. Kun kiipeää koko matkan ylös (n. 1450M vertikaalista nousua) ja palaa 
samaa reittiä myös alas niin sillä kyllä kelpaa jonkin aikaa “Elvistellä”. 

 
19.11.16 Äitini viimeinen toive toteutui kun pienimuotoinen saattojoukko oli laskemassa 

tuhkauurnaa Muhoksen hautausmaalla isämme viereen. 
 
20.11.16 Hannan loma loppui, joten kävimme viemässä hänet TFS kentälle. 
 
27.11.16 Päivä Cañadasissa. Hieno paikka nauttia aurinkoisesta säästä, jos Orotavan laaksossa 

pilveilee. Roque Garcian kierroksessa saa kivasti kulumaan kolmisen tuntia.. 
 
 
Joulukuu 2016 
 
1.12.16 Chamorcassa patikoimassa ja tutkailemassa miten kuivan kesän jälkeen luonto alkaa 

heräämään. Pari Canarian punakelloa ja muutama nuokkukäenkaali oli jo aloittanut 
kukkimisen. 

 
2.12.2016 Hieno aloitus päivälle. Aamulla 8:30 menimme pesemään ikkunoita yhteen asuntoon 

Belairin kaareen. 



 Ei ehtinyt kulua kun parikymmentä minuuttia kun ovikello soi (kello oli silloin 9:00) ja 
siellä joku halvatu Canrioso pää punaisen meuhaa että ei saa nukutuksi, kun me 
siirtelemme kalusteita ja siitä kuuluu nukkumista häiritseviä ääniä. 

 Se niin piristää päivää kun näkee jonkun Canarioson vetävän herneen nenäässä. Oli hyvä 
mieli koko päivän. 

  
6.12.2016 Itsenäisyyspäivä suomessa, joten kaupungilla on runsaasti juhlivia suomalaisia. Meillä 

oli flunssa tänä vuonna se joka määräsi sen miten me itsenäisyyspäivää vietämme. 
Vietimme sen kotosalla ja annoimme muiden huolehtia siitä juhlimisesta. 

 
8.12.2016 Säiden puolesta vietimme yhden hienoimmista päivistä  Teno Alton vuoristossa. En 

juurikaan muista että hienompaa päivää olisi ollut. Useasti on toisen puolen reissusta 
tuuleskellut tai ollut pilvistä. Nyt paistoi aurinko koko päivän.  

 
13.12.2016 Tänään lopetin Instagram tilini, ja poistin sen. Kuvien päivittäminen nykyisellä 

kalustollani (LUMIA 1020) on toivotonta. Nokia puhelimen Instagram softa on suoraan 
sanottuna per���,  ja kun tiliä ei voi pc koneella käyttää, niin lopetin koko tilin. 

 
 Luulen että sama kohtalon tulee kohtaamaan myös Teneriffan retket tili. Sieltäkin olen  

jo poistanut kaikki kuvat, sillä ei ole mielekästä pitää tiliä jos sinne ei saa uusia 
päivityksiä. Toinen vaihtoehto on laitta tili huilaamaan ja odotelle josko joskus saisi 
sellaisen puhelimen jolla päivitys helpommin onnistuu. 

 
16.12.2016 La Orotavassa katselemassa Beleniä joka on rakennettu Ayuntamienton eteen. 

Koululaisia oli runsaasti, joten odotellessa kävin katselemassa kauppungin hienoja 
puistoja. 

 
18.12.2016 Äänekäs ja kuuluva kulkue, joka oli koostettu paloautosta, poliisiautosta, ja 

järjestyksenvalvojan autosta. Lisäksi siinä oli piirroshahmoja sekä jotain muuta äänekästä 
porukkaa. Belairin kohdalta kulkueeseen liittyi torvisoittokunta rumpaleineen. 

 
24.12.2016 Jouluaatto. Lauantai joten perinteisesti kirpputoripäivä. Kirpparin jälkeen paluu rantoja 

pitkin Charcolle ja sieltä kotiin San Telmon kautta. Illalla syntymäpäiväkutsuille. 
 
28.12.2016 Läksimme aamukävelylle Bollulloon, jonne tulee edestakaista matkaa n. 5 km. Perillä 

kuitenkin päätimme jatkaa matkaa Playa Anconiin ja käydä tarkastamassa siellä yksi 
adoptiokätkö. Matkalla Anconiin mietimme että kuinkahan monta porrasta on siihen 
polkuun rakennettu joka johtaa Playa Anconista ylös Santa Ursulaan. 

 Sehän ei selviä muuten kun laskemalla, joten kätkön tarkastuksen jälkeen portaisiin. 
Hieman ennen Santa Ursulaa kuittasimme yhden minulle uuden kätkön. 

 Portaita laskimme olevan 721 kappaletta. Reitille pituutta liki 15 km    
 
 


