
Tammikuu 2017 
 

1.1.17 HYVÄÄ UUTTA VUOTTA! 
 

 Uusi vuosi alkaa yhden asian suhteen paremmin kun 11 aikaisempaa. Vuosikausia B-

rakennuksen asukkaita häiriköineet kukot ja kanat ovat mystisesti kadonneet. En tiedä 

milloin viimeinen on lähtenyt. Moneen kertaan näin miehen pakettiautonsa kanssa 

puutarhassa. Siellä hän yritti pyydystää kanoja ja kukkoja laatikkoon. Aina ei näyttänyt 

onnistunut, mutta on ilmeisesti  jossain vaiheessa onnistunut, sillä nyt siellä on hiljaista.  

 

 Kun vuosi vaihtui niin oli taas aika kurkistaa palveluntarjoajan tarjoamalle tilastosivulle. 

Tilastosivuilla on monenlaista tilastoa ja taulukkoa. Minua kiinnostaa etupäässä 

taulukko, joka kertoo  sivuilla käyneiden vierailijoiden määrän, sekä uniikit vierailija 

 

4.1.17 Teno Altossa 

 

5.1.17 Teidellä tarkastelemassa lumitilannetta. Etelän rinteet kaikki lumettomia. 

 

13.1.17 Teno Altossa. Tällä reissulla nähtiin jo hieman alkua tulevasta. Muutamissa 

mantelipuissa oli jo kukinta hyvällä alulla. 

 

14.1.17 Remonttisuunnittelu menossa. Nyt suunnitellaan katon maalaamista, ja tapettien 

uusimista, sillä samat tapetit on ollut olleet seinissä jo 12 vuotta. 

 

16.1.17 Ilmoittauduin mukaan viiden viikon LIFW haasteeseen. Tarkoituksen oppia syömään 

oikeita elintarvikkeita ja oikea määrä, ja vielä oikeaan aikaan.  

 Tähänastinen pulla- leipä- ja muu turha tarpeeton ja epäterveellinen mussutus jää 

vähemmälle. Tilalle tulee enemmän proteiinia ja hyvää rasvaa. (voita ja oliiviöljyä) 

Kaikki teolliset ja GMO valmisteet (valmiit einekset ja rypsiöljy) jää pois.  

 

18.1.17 Masca. Tämän lomakauden ensimmäinen Mascan reissu. Kovasti on ruohottunut 

barranco, joten polkua piti joissakin paikoissa katsella tarkkaan. Ei ole ollut kunnon 

sadetta, joka siivoaisi barrancon. Veden vähyys kylläkin salli etenemisen paikoistakin 

joista se ei runsaan vedan aikana ole mahdollista.  

 

23.1.17 Tänään kävin katsomassa millainen paikka on El Tanquessa oleva näköalaravintola 

Mirador de Lomo Molino. 

 Rakennus on hyvällä paikalla, ja näköalat sen mukaiset. Liitovarjoilijat lähtivät liikkeelle 

rakennuksen vierestä, joten oli mielenkiintoista seurata hetki heidän lähtöjään. 

 Ravintola sijaitsee näköalatasanteen alla. Näköalat pohjoisrannikolle hienot. Itään jopa 

Santa Ursulaan saakka. Lähteen näköala hieman rajoittuneempi. 

 Siirryimme ravintolaa pöytään istumaan ja pyysimme Menun. Sitä ei ollut.  Tarjolla oli 

vain Meu del Día. Hinta 10€ Mitään muuta ruokaa ei ollut tarjolla. Poistuimme paikalta 

ja siirryimme Garachicoon. Siellä oli tarjolla useampia vaihtoehtoja. Osa niistä kylläkin 

lämmitettyjä pakasteruokia.  

 

 

Helmikuu 2017 
 

1.2.17 Retkirintamalla hiljaista, joten nyt on sopiva aika aloittaa pikku remppa. Ensin maalaan 

katon, ja sitten alamme suunnittelemaan sopivia tapetteja. 

 

19.2.17 Karnevaalihumu alkaa. Ekaviikon ohjelmassa lapsikuningattaren valinta. 



 

 Olen ollut kerran samaisessa tilaisuudessa, ja kun yritin ottaa valokuvia, niin takaa sain 

vihaisia kommentteja, että elä peitä näkyvyyttä. Sen jälkeen on ole vastaavissa 

tapahtumissa ollut.  

 

24.2.17 Remontti etenee omaa verkkaista tahtiaan. Yläkerran huoneen katto on jo maalattu. 

Seuraavana alakerran katon kunnostus ja maalaus. Aikataulu ei ole tiukka, sillä tänään 

käytiin tilaamassa uudet tapetit, ja niillä toimitusaika n. 4 viikkoa. 

 

25.2.17 Avajaiskulkue. Sitä olen aina ollut seuraamassa, sillä aina on jotain uuta katseltavaa, sillä 

karnevaalin aihe määrää hieman pukeutumistyyliä. Se tietää erilaista pukeutumista ja 

lavasteita  jota kulkueeseen osallistuvat mukanaan kuljettaa. 

 

27.2.17 Käärmeen tappaminen. En ollut. Silloin katseltiin Carros Locos tapahtumaa. 

 

28.2.17 Vanhojen autojen näyttelyn jätin väliin, sillä senkin olen nähnyt moneen kertaan, ja autot 

ei vuosien saatossa mihinkään muutu. Samat autot pidetään kunnossa vuodesta toiseen. 

 

 

Maaliskuu 2017 
 

1.3.17 Karnevaali jatkuu vielä loppuviikon. kaikki katsotuimmat ohjelmat on jäljellä. Tänään 

ohjelmassa Sardiinin hautaus. Sardiini oli tänä vuonna erilainen kun aikaisempina 

vuosina. Liekkö tekijät vaihtuneet ??? 

 

2.3.17 Bellevue. Kuvauttamassa Paulan nilkkaa joka on vaikeuttanut kävelemistä jo pari päivää. 

 

3.3.17 Miesten korkokenkämaraton. tässä "urheilussa" oli mukana myös suomalainen ryhmä. 

Ryhmän koostumus oli hieman kasvanut, ja pukeutuminen oli enemmän suomiaiheinen. 

(joulun iloa oli havaittyavissa). 

 

4.3.17 Karnevaalin päätöskulkue. GRAN COSO. Ajallisesti aikaisempien vuosien luokkaa. 

Alkoi hieman jälkeen 16 ja viimeisiä rytmejä kuului Belairiin 19-20 paikkeilla.  

    Lopuksi entiseen malliin tuli siivous- ja lakaisukone “rykmentti” joka veti kadut 

puhtaaksi heti viimeisten juhlijoiden mentyä. 

    Aamulla kadut oli niin kun ei mitään juhlia olisi ollutkaan. Täällä, jos jossain osataan 

siivota juhlien jäljet. 

 

5.3.17 Tammikuussa alkanut 5 viikon LIFW on jo edennyt jo kuudenteen viikkoon. 

Ruokavaliota on muutettu terveellisempään suuntaan.  Sokeri, peruna, viljatuotteet, 

teolliset ruoat. Myös kaikki GMO tuotteet on kiellettyjen listalla. Sen mukaan myös 

teolliset öljyssä säilytettävät tuotteet on kiellettyjen listalla, koska suurin osa niistä 

säilötään rypsiöljyyn. Rasvoista vain voi ja oliiviöljy on sallittuja. Oikein valitut 

elintarvikkeet on vaikuttanut siten, että painoindeksi alkaa olemaan "kohimmoilleen" 

sopiva 24,23. 

 

8.3.17 Esperanza. Pitkän tauon jälkeen kierros Esperanzan maisemissa oli ohjelmassa. 

tarkoituksena hieman totutella nousuvoittoiseen maastoon. parin päivän kuluttua on 

ohjelmassa hieman rankempi Guajaran reitti. 

 

10.3.17 Guajara. moneen kertaa kiivetty Guajaran eturinteen polku oli tukittu ja viitta opasti 

uudelle reitille. Uusi reitti oli tehty Guajaran länsipuolella olevan solan kautta. 

Ylärinteessä oli myös liikennemerkkiä muistuttava infotaulu, "umpikuja". Samassa 



taulussa ilmoitus että ylhäältä ei ole muuta poistumistietä. Paluumatkan teimme kuten 

ohjeessa käskettiin, mutta itärinteen kautta. 

 

12.3.17 Taborno. Tabornon kierto on edellisen reissun jälkeen "helppo" ja meni pienenä 

jälkiverryttelynä. Maisemiltaan on yksi saaren hienoimpia. Itse "Tabornon tornin" kierto 

on taukoineen vain n. 1,5 tunnin juttu, mutta maisemat on sen arvoiset. 

 

20.3.17 Afurin kierros. Playa Tamaditen rannassa näimme meduusoja. Aluksi ihmettelimme että 

kuka on heitellyt muoviroskia rannalle. Niitä oli siellä sadoittain. Lähempi tarkastelu 

osoitti kuitenkin niiden olevan meduusoja. Olin nähnyt uutisissa pari päivää aikaisemmin 

jutun jossa niitä oli kuvattu Teresitan uimarannalla. Samassa uutisessa meduusasta 

käytettiin nimitystä "Portugalinsotalaiva". 

 

22.3.17 Remontin teko kotona jatkuu katon maalauksella. Tapetit tuli jo edellisellä viikolla joten 

kun maalaukset on tehty niin alkaa tapetointi, ja muuta rempat. 

 

29.3.17 Tapettiliisteri ja tarvittavat vermeet on pöydällä odottamassa. Huomenna tarkoitus 

liisteröidä yksi rulla, eli 3 vuotaa ja tutkia miten se tapetti hieman kuhmuraiseen ja joka 

suuntaa pikkusen vinoon seinään asettuu. 

 

30.3.17 To. ja Pe tapetoitu makuuhuonetta. Hieman on seinissä epätasaisuutta. Nyt ymmärrän, 

että miksi tapetointi ei ole täällä suosiossa. Huoneissa ei ole yhtään suoraa seinää. Joka 

nurkka on johonkin suuntaan vino. Meillä se ei kuitenkaan ole este tapetoinnille. 

Aiheuttaa vain hieman lisätyötä, saada se tapetti siihen kunnolla.  

    Huomenna aprillipäivä, mutta silti me jatkamme tapetointia, ja sitten asennamme 

komerot jotka kävimme tänään IKEAsta ostamassa. 

 

 

Huhtikuu 2017 
 

1.4.17 Aprillipäivä. Tapetointi jatkuu. Tänään vuorossa makuuhuoneen seinät ja IKEAsta 

ostettujen komeroiden asennus. Myyjä hieman ihmetteli kun ostimme kaksi 

pystykaappia, mutta niiden oviin vaakakaapin nostosa- ranat. Kertoi niiden saranoiden 

kestävän vain 40 sentin oven noston.  

    Kerroimme kaapien tulevan seinälle ja vaakaan, jolloin ovien korkeus tulee olemaan 40 

senttiä. Myyjä hämmästeli edelleen ja sanoi, että komeroissa on sokkelit, eli ne on 

tarkoitettu lattialle. Kun kerroin sahaavani sokkelit pois, niin häneltä loppui yllättäen 

kommentit. Katsoi meitä hieman oudosti. Nyt kaapit seinällä niin kun me 

suunnittelimmekin. 

 

4.4.17 Alakerrassa tapetit.  

    Hitaasti edistyy työ, kun ensi pitää tyhjätä seinänvierustat ja sitten monen tunnin 

tapetoinnin jälkeen kaikki takaisin. Vielä on keittiön yläkaappien yläpuolella tilaa 

muutamille tapettisuikaleille.  

 

6.4.17 Talaverassa 13 km. kierros 

 

8.4.17 Teno Altossa n. 10 km kierros 

 

11.4.17 Viimeiset tapetit liisteröity seiniin. Vielä on ohjelmassa muutama neliö maalausta, ja 

nurkkien , ja kulmien "hienosäätö". 

 



14.4.17 Tänään sain viimeiset maalaukset päätökseen, ja kulmalistat paikalleen, joten remontti on 

tältä osin tehty. 

 Joutilaana en ala olemaan, sillä on pari oppiainetta joiden opiskelu on tilapäisesti 

keskeytynyt remontti- ja muiden kiireiden takia 

 Kun suomibaarit kohta sulkee ovensa, niin alkaa myös Geokätköjen etsiminen ystävien ja 

heidän "kätkökoiriensa" kanssa.  

 

19.4.17 Pienissä bileissä Wäiskissä. 

 

20.4.17 Kun sisähommat on saatu valmiiksi, niin on kehitin  itselleni lisää tekemistä. Otin 

ohjelmaan parvekkeen oven ja ikkunoiden karmit. Työlistassa lukee että oven ja 

ikkunoiden karmien hiominen ja maalaus. 

 

25.4.17 Kävimme biljardikaupassa ostamassa minulle Poolkeppi.  

 Samalla reissulla kävimme IKEAssa hakemassa pari uutta komeron ovea. Yläkerrassa on 

neljä komeroja ja kahdessa on vanhan mallinen ovi. Niihin ostimme uudet ovet.  

 

26.4.17 Decathlonissa taydentämässä automatkan tarvikevarastoja. Pari makuupussia ja 

retkipatjat. teltta oli jo edelliseltä suomen automatkalta 2006 

 

28.4.17 Maalia on purkin pohjalla hieman ja yritän keksiä pienestä asunnosta jotain maalattavaa. 

Täällä ei asunnoissa paljoa puuta ole, mutta ns. "ulko-ovi" on puuta ja siten myös oiva 

mallauskohde. 

 

30.4.17 Vappuaaton tapaksilla Calle San Juanilla. 1.5. alkaen kesäloma joten sivupäivitys on 

tauolla 8.8. saakka  

 

 

Toukokuu 2017 
 

21.5.17 Biljardin harjoittelua pari viikkoa takana. Nyt on aika valmistella suomen matkaa joka 

alkaa autolla 25.5. 

 

 Auto on tarkoitusa jättää suomeen ja laittaa se siellä rekisteriin. Meillä on aina autolle 

tarvista kun käymme suomessa. Antin muutettua Oulusta Rovaniemelle on auton tarve 

vain lisääntynyt. 

 

 

Elokuu 2017 
 

2.8.17 11 viikkoa suomessa vietetty. On aika aloittaa kotimatka. Tänään siirrymme 

Rovaniemeltä Helsinkiin klo. 12:05 lähtevällä Norwegianin lennolla. lento on lyhyt, vain 

hieman yli tunti. 

 

5.8.17 Viimeinen lomapäivä suomessa. Sen vietimme Helsingissä kierrelen, kirpparilla, 

kauppatorilla ja rautatientorilla Suomi 100v herkkuja maistellen. 

 

6.8.17 Norweginillä Helsingista Barcelonaan. Kaikki toimi hyvin ja lento ajallaan. Barcelonassa 

siirryimme terminaalista T2 terminaaliin T1, joka on Vueling lehtoyhtiön käyttämä 

terminaali. Laukkut rumaan ja turvatarkastuksen kautta odottelemaan lähtöä. 

 Vueliongilla kaikki ei toiminut kuten toimi Norwegianilla. Lähtö Teneriffalle tapahtui 

liki tunnin myöhässä. Myöhästyminen johtui siitä että lähtevä kone tuli putkeen 

mäyhässä. 



 

 Koneen lähestyessä Teneriffaa kapteeni kuulutti, että pohjoisen kentällä on niin sakea 

sumu, että jos se ei selkene niin joudumme laskeutumaan etelään. Kun sumu ei 

selkeentynyt Teneriffalle tullessa, niin kone laskeutui TFS kentälle. 

 

 Meku, joka oli ajanut pohjoiselle kentälle meitä noutamaan, joutui ajamaan yöllä vielä 

etelään. Meillä laukkujen tuleminen kesti liki tunnin joten Meku ehti ajaa kentälle ennen 

kun me saatin laukut. 00:30 kaikki laukut autossa, ja keula kohti Puerto de la Cruzia. 

 

10.8.17 Tänään aloitimme Ford Galaxyn korvaajan etsimisen. Kiertelimme kaupoista etsimässä 

valittua autoa. Sen piti olla farmari, jotta retkivarusteet mahtuu kyytiin, ja tarvittaessa 

hiemen isompaakin kuormaa. Se tuleee olemaan käytössä vain Teneriffalla, joten 

millekkän hintaa nostaville pitkänmatkan ajo-ominaisuuksille ei kovasti annettu 

painoarvoa. 

 

11.8.17 Jälleen autokaupassa. Nyt tekemässä tilausta/varausta. Toimitus ajaksi lupailtiin 7-9 

päivää joten odottelemme siitä viikolla 34 jotain ilomoitusta. 

 

12.8.17 Viikonlopun "perinteinen" kirpparikierros. Samalla kävimme kierroksella tutulla reitillä 

kaupungilla katselemass mikä on muuttunut 11 viikon suomiloman aikana. Mitään suurta 

ei ole tapahtunut. Joitakin remontteja menossa, mutta vielä ei saanut selville mitä uutta 

niihin on tulossa. 

 Ohjelmassa on monia asioita jotka pitää hoitaa ennen kuin pääseen tutkimaan missä 

kunnossa saaren patikointipolut on.. 

 

13.8.17 Peltibaari (Aqui me quedo) on saaanut purkuituomion ja se on jo lähes purettu. 

  

 Minä olen löytänyt netistä yhdet uuden linja-autoaseman piirustukset pari vuotta sitten ja 

niissä piirustuksissa bussien laiturit sijoittuu juuri tuon kyseisen peltibaarin kohdalle. En 

tiedä onko purkaminen jo alkuvalmistelua uuden bussiaseman rakentamiselle. En tiedä 

sitäkään, että onko tuo em. piirustus ollenkaan voimasa, vai onko olemassa jokin toinen 

suunnitelma. 

 

17.8.17 Tänään sain auton rekiteröintitiedot sähköpostiin. Niiden kanssa kävin vaihtamassa 

Galaxyn vakuutuksen uuteen autoon. Nyt sitten odotellaan ilmoitusta siitä että se että 

milloin se on noudettavissa. 

 Tällä autolla tulemme tekemäään retkiä tulevina vuosina. Kun kyseessä on normaali 

farmariauto, eli rekisteröity 5 hengelle. Tarkoitta että retkiin osallistujien määrä voi olla 

max. 4 henkilöä. 

 

21.8.14 Auton noutopäivä. Käytiin noutamassa uusi "retkiratsu" joka korvaa suomeen jätetyn 

Fordin. Nyt on vain 4 "vieraspaikaa", joten vastaisuudessa kierretään polkuja 

pienemmillä ryhmillä.  

 

 Nyt on alkanut varustelu retkeilykäyttöön. Kuten aikaisemmassakin autossa niin tähänkin 

laitamme istuinsuojat, sillä monesti tulee maastosta kenkien mukana ja lahkeisa risuja ja 

roskia jotka on helpompi puhdistaa irralliselta maatolta. 

 

26.8.2017 Aqua Garciassa tutkailemassa mahdollisia uusia kevyempiä reittejä. Geokätköilyäkään ei 

unohdettu, sillä löysimme ja kuittasimme kätkön joka oli piilotettu kiertämämme polun 

viereen. Koordinaatit kohdallaan joten ei tarvinut kovasti etsiä. 

 



28.8.2017 Viikko on opiskeltu jokunen vuosi sitten hankittua kotisivunteko ohjelmaa Xara Designer 

Pro X10. Nyt olen päässyt opiskelussa Layers osioon ja ne onkin mielenkiintoisia juttuja 

pullollaan. Sivuille voi lisätä kerroksia jotka tulee näkyviin kun hiiren kursori viedään 

sivulla jo olevan kuvan tai muun linkin päälle. 

 Nämä Layerit on asioita jotka koukuttaa istumaan koneen ääreääs tuntikausia. 

 

 

Syyskuu 2017 
 

1.9.17 Taas on muutama ilta / päivä vierähtänyt kotisivujen kanssa. Monenlaista kerrosjuttua 

(layer) olen kokeillut. Lopullinen sivun malli  on vielä hakusessa. Itse asiassa malli ei 

muutu mutta se miten sivuillani tuon asioita esille. Se ratkennee syyskuun loppuun 

mennessä. 

 

5.9.17 Viikot kuluu vauhdilla. Ystävien puutarhanhoito on ohjelmanumero joka kuuluu  tällä 

hetkellä minun viikon "lukujärjestykseen". Säästä riippuen, käyn pari kertaa viikossa 

kastelemassa kukkia ja muutakin puutarhaa. Puutarhassa yritän saada kasvavat kukat 

pysymään "hengissä" ja nuupahtaneet orkideat yritän saada kukkimaan uudelleen. 

Viikolla yhteen ilmestyi 3-4 nuppua, joten odottelen ainakin yhden orkidean kohta 

kukkivan. 

 

 Monia asioita on vielä hoidettavana, ennen syyskuun loppua. Lokakuussa puutarha työt 

jää pois, mutta tilalle tulee edellisvuosien tapaan opiskelupäivä (tiistai).  

 

 Muutama retkipolkukin pitää keretä tarkastamaan ennen kuun vaihdetta. 

 

 Olen aikanaan siirtänyt ajankohtaisten kuvien arkiston omalle palvelimelle. Hankin sitä 

varten oman ohjelman, jotta saan kuvat näkyviin kuten valokuva-arkiton pitää sivuilla 

näkyä. 

 

 Nyt alkaa Facebookissa olla sama meininki. Kohta ei varmaankaan pääse sivuja näkee 

jos anna omia henkilökohtaisia tietojaan “Zukkenberille” ja kirjaudu Faceen. 

    Vielä kun hieman hankaloittavat sivun katselua, niin luovun koko Facesta, ja siirrän 

kaiken sivupäivityksen retket.info palvelimelle. Sinne ei tarvitse koskaan kirjautua, 

muiden kun minun. Myös ne jotka ei halua liittyä mihinkään sosiaaliseen mediaan pääsee 

myös vastaisuudessa kaiken näkemään. 

 

8.9.17 Belairin uima-altaan remontin on ilmoitettu alkavan viikolla 37. Tästä johtuen menimme 

tänään merivesialtaille hakemaan uutta "eläkeläiskorttia" entinen kun on vanhentunut 

vuoden 2012 lopussa. 

 Tiedustellessani porttivahdilta Lago Marttianezin toimistoa, hän vastasi heti että toimisto 

on suljettu, koska compañero on lomalla. 

 

 Lisäksi meille kerrottiin että jos on menossa altaille, silloin kun toimisto on suljettuna, 

niin esittämämme Certificado de Eempadronamiento paperi mukaan niin saa lipun 

alennettuun hintaan. 

 

11.9.17 Tänään alkoi hammasremontti, joka kestää muutaman päivän. Yläleukaa puudutettiin ja 

laitettiin parit implantit. Leuka nyt sen verran kipeenä että tuo ruokailu on jäänyt aika 

vähille. Pari eka päivää meni paastoten ja seuraava keittolinjalla. Painokin pudonnut 

kolmessa päivässä 3,5 kg.  

 



12.9.17 Terveysintoilijat puhuu, että yksi paastopäivä viikossa olisi hyväksi. Nyt se on testattu ja 

huomasin että minulle se ei tuottaisi mitään ongelmaa. Ehkä siinä guerpo hieman 

puhdistuisi. 

 

17.9.17 Mañana meininki on taas toiminut. Viime viikolle ilmoitettua uima-allas remonttia ei 

kuulunut. Paula kävi perjantaina uimassa ja kysyi Jesukselta uudelleen, että milloin se 

remontti alkaa. Vastaus oli samanlainen kun viikkoa aikaisemmin. Maanantaina. 

 

 

Lokakuu 2017 
 

1.10.17 Bollullossa aamulenkillä. 

 

2.10.17 Jorma's  bar Cuatro Vientos:issa valokuvailemassa ja maistelemassa Smirren 

suunnittelemia ja loihtimia ruoka-annos herkkuja tulevalle kaudelle. 

 

5.10.17 Toukokuussa suomeen ajettu 12 vuotta palvellut Ford Galaxy hoidettiin kesän aikana 

suomikilpiin. Kuitenkin sen poistaminen espanjan Traficon tietokannasta viivästyi 

muiden kiireiden johdosta. Tänään se asia on hoidettu loppuun, eli Galaxy on tänään 

poistettu espanjan Traficon tietokannasta. Tarkoittaa että tulevan vuoden 2018 alussa 

minun ei enään tarvitse maksaa tieveroa Fordista. Maksu tulee vain Daciasta. 

 

7.10.17 Jorman baari avasi ovensa. Facbookin mukaan viralliset avajaiset on loka- marraskuun 

vaihteessa. 

 

17.10.17 Paulan auttaminen ns. "tulosiivouksissa" jatkuu, mutta alkaa olla kohta puoliin tehty. 

Minä olen auttamassa aina kun on ikkunoiden pesua, sillä se on tehtävä joka ei tahdo 

yksin onnistua, varsinkin jos sen haluaa tehdä kunnolla. Vielä on muutama avustuskeikka 

ennen kun pääsee kierteleen noita polkuja tuonne ylempiin, ja toivottavasti hiemen 

vilpoisempiin korkeuksiin. 

 

28.10.17 Ikkunoita on pesty ja Paulaa autettu siivouksissa. ns. "Tulosiivoukset" on nyt minun 

osalta tehty, ja pääsen keskittymään retkeilyyn ja geokätköjen etsintään. 

 

30.10.17 Syksyn ensimmäinen retki ja se suuntautui Afuriin. Aamun ruuhka oli ennen näkemätön, 

sillä se alkoi jo ennen Santa Ursulaa ja jatkui koko matkan. Kun me käännyimme 

lentokentän liittymästä, niin ruuhka jatkui vielä pitkälle Santan suunntaan. 

 Ruuhkasta johtuen me päästiin Afurissa polulle vasta hiemen yli 10. Lähdimme Puertosta 

8:0 joten nyt matkaan meni 2t 10 min. Normaalisti se ajaa reilussa tunnissa. 

 

 

Marraskuu 2017 
 

1.11. Marraskuu alkoi aikaisempien vuosien tapaan pyhäpäivällä "Fiesta de todos los Santos". 

Hautausmaalla on silloin toinen toistaan hienompia kukka-asetelmia. 

 

8.11. Päivä Esperanzassa. Kuivaa oli, joten sateet ei ole vieläkovasti kastellut maastoa. 

Muutamia vihreitä kukan alkuja yritti neulasmaton alta kurkistella. 

 

15.11. Chamorca I reitillä syksyn 2017 ensimmäinen kierros (76.) kierros kun kaikki chamorcan 

kierrokset lasketaan. 

 Kovasti on vielä kuivaa, ja Anagan pohjoisrinne oli suorastaan revitty puhtaaksi. Kaikki 

kuivuneet risut ja oksat oli poistettyu ja raivattu. 



 Nyt on hyvä alkaa odottelemaan vuoden vaihtumista kevättä. Silloin pääsee uudet 

kukinnot heti näkösälle. Toivottavasti Anagan pohjoisrinna näytää sitten entinseen 

malliin keltaisen kukkalopistonsa. 

 

20.11. Päivän kierroksella ylhäällä (Cañadas) katselemassa miten siellä päivää vietetään. 

Titetyön takia jouduimme jonoon. Jonot pitkiä ja ruuhka odottelua liki 1,5 tuntia. Paluu 

Mascan kautta, joka kylläkin oli ns. läpiajo. Joka paikassa oli autoja joten parkkipaikan 

katselu oli turhaa. 

 

21.11. Kierroksella Teiden kautta Mascaan. Mansikkapuita ja niiden hedelmiä ihailimme 

matkan varreella. Eilisen päiävän tapaan porukkaa oli  jokapaikassa tungokseen saakka, 

joten päätimme viettää kahvitauaon Boca Taucesta Santiago del Teiden tien varressa 

olevassa Restaurante Las Estrellas nimisessä paikassa.Mascassa Jälleen läpiajo. 

 

23.11. Teno Alto. Täydellinen päivä reitin kiertämiseen. Lähes pilvetön, ja  aurinkoinenpäivä. 

Hieman lämmin, mutta ei liika kuuma. 

 Muutama mantelipuu oli jo avannut joitakin kukkia, mutta kun puissa oli lehdet niin niitä 

ei kunnolla päässyt näkemään.  

 

 

Joulukuu 2017 
 

1.11. Tyttäremme Hanna saapui Puertoon 10 päivän lomareissulle. 

 

2.12.-10.12. Shoppailua, Itsenäisyyspäivän juhlintaa ja nauttimista lämpimista aurinkoisista päivistä. 

 

 10 päivän loman loppuosaan olimme varanneet huoneen Las Americasista, sillä sieltä oli 

lyhempi matka lentokentälle. Hotelli oli Palm Beach Club. 

 

 Pari päivää tallasimme rantapromenadia ja pujottelimme turisteja. Tuli mieleen aikainaan 

harrastamani kajakkislalom. 

 

 Su. aamuna veimme Hannan lentokentälle, ja jäimme odottamaan Finnairin lentoa, joka 

laskeutui 10:30 SIltä lennolta toimme kaksi VIP henkilöää Puertoon. Lentoa odotellessa 

kävimme ajelemassa El Medanossa. Siellä joimme huoltoasemalla aamukahvit ja sitten 

kävimme läheisessä LIDL kaupassa ostamassa kotiin jääkaappiin täydennystä, ennen 

lentokentälle menemistä. 

 

11.12. Nyt se kauan odotettu sade tuli. Vettä ei ole satanut kuukausiin, joten jokainen satanut 

pisara on tarpeen. Nyt voi alkaa odottelemaan että luonnon omat kukat alkaa kukkimaan 

ja muuttaa polkujen maisemat värikkäiksi. 

 

15.12. Chamorcassa. Tänaan oli tämän vuoden viimeinen patikointi, sillä viikonlopun jälkeen 

alkaa pakkaaus ja torstaina Norwegianin lennolla Oulun ja Rovaniemen kautta Leville 

Joulun viettoon. 

 

19.12. Laukut pakattu. Torstaina 21.12. aamulennolla Ouluun. 

 

 

 



 

 


