Tammikuu 2018
4.1.

Joululoman viimeinen päivä. Kahden viikon lomasta vietimme viikon Levillä, ja
muun ajan Rovaniemellä. Tämä oli meidän toinen joulumme Levillä. Edellinen
oli 2015 Lunta ja pakkasta kuten kunnon talveen kuuluukin. Pakkasta hieman
enemmän kun edellisellä Levin reissullamme.
Me emme Paulan kanssa lasketelleet, joten ei se pakkanen meitä kovasti
häirinnyt. Kun kuusi laskettelee niin silloin tarvitaan kahden hengen
huoltojoukkue. Pitää järjestää kuljetus rinteisiin, ja ruokailu mökille.
Aamulla 9:05 lähdimme junalla Rovaniemeltä Ouluun. Siellä kävimme
syömässä La Festassa pizzaa. Se on pizzeria, jossa olemme kulkeneet jo liki
30 vuotta, ja aina yhtä hyvät pizza olemme saaneet.
Oulussa asustelevat Puerton ystävämme veivät meidät lantokentälle.
Lentomme lähti 17:30 ja laskeutui 7 tunnin kuluttu TFS lentokentälle, josta
välittömästi kuljetus Puertoon. Olimme kotona Belairissa puolen yön
paikkeilla.

7.1.

Loppiainen meni sateisissa merkeissä. Lämpötilakin oli alhainen, n. 12 astetta
aamusella. Se on todella alhainen tällä saarella.

14.1

Lämpötilat pysytelleen alhaisina. Lämpötila ollut muutaman päivän alle 20
asteen.
Olemme sairastellut pientä flunssaa, ja nuhaa. En tietoa että tuliko se Leviltä
vai lentokonmeesta. Sisätiloissa olemme pysytellyt muutamia päiviä.
Lauantaina kävimme ruokareissulla Bodega Matiaksessa, sitä kun oli niin
paljon kehuttu. Paikka oli erikoinen ja mennessämme myös viimeistä paikkaa
myöten täynnä. Ruoka oli sellaista Guachinche ruokaa. Samalaista, "yhtä
hyvää" ruokaa saa myös Puertosta.

17.1.

Flunssan ja sateiden hellittäessä, ja muiden jonottaessa äänestyspaikalle,
minä lähdin katselemaan miten paikalliset ja lomalaiset reagoivat
auringonpaisteeseen. Monen pilvisen, sateisen ja viileän päivän jälkeen
tänään aurinkoista ja lämmintä

31.1.

Edelliset viikot (3 ja 4) on vietetty sateisissa ja viileissä merkeissä. Kuun
lopulla satoi lumi teidelle, ja se sai paikalliset sekoamaan totaalisesti. Joka
paikassa ihmiset ryntäsivät kävellen ohi ajokieltoalueen. Lumelle piti päästä
konstilla millä hyvänsä. Gran Canarialla viranomaiset joutuivat pelastamaan
lapsia, naisia, raskaana olevia naisia jotka olivat kiertäneet puomit ja kävelleet
lumisille alueille. Siellä sitten olivat uupuneet ja kylmässä ja huonosti
pukeutuneina.

Helmikuu 2018
2.2.

Kävimme yrittämässä Mascan rotkovaellusta. Olimme aamulla 9:04
Mascassa, mutta emme lähteneet alas rotkoon. Sade oli sen verran pitkään
jatkunut, että vettä on ehtinnyt alas rotkoon virrata monia tunteja.

Olen ollut kerran barrancossa kun kova sade yllätti. Vettä tuli rotkoon
sellaisella vauhdilla, että meille tuli hieman kiire poistua sieltä.
3.2.

Tänään ajelimme Americasin puolelle tapaamaan Muhoslaisia ystäviämme.
Kun Puertossa on sadellut monta päivää, niin etelän puolella paistoi aurinko,
ja oli lämmintä.
Meno matkan teimme Santiago del Teiden kautta. Kun ajelimme Mascan tien
risteyksen ohi, niin huomasimme että poliisit oli tukkineet Mascaan johtavan
tien. Ilmeisesti siellä oli jotain kivien siivouksia, sillä eilen ajaessamme alas
jouduimme muutamissa paikoissa kiertelemään tielle tippuneita kiviä.

6.2.

Sateiden hellitettyä hetken, tutkimme sää-sateliitin kuvia ja teimme oman sää
ennustulksen. Tulimme siihen tulokseen että tiistaina olisi hyvä päivä
patikointiin. Pakkasimme reput ja lähdimme kohti Anagaa.
Sää ennustuksemme onnistui hyvin ja me saimme tehdä kierroksen lähes
sateettomassa säässä. Vain pari kertaa tihutteli vettä n. 5 minuutin ajan.

7.2.

Huomiselle (8.2.) oli suunniteltu Afuriin menosta. Sääennsuste on kuitenkin
sade voittoinen, joten päätin siirtää lähdön seuraavalle viikolle. Sinne on
lupailtu jo sateettomia päiviä.

9.2.

Taas siirrettiin patikointia. Sateet vain jatkuu, mutta tiistaista eteenpäin on jo
ennustettu sateetonta säätä.

14.2.

Tänään päästiin katselemaan Santiago del Teideen mantelipuiden kukintaa.
Kovasti oli vielä kukintavaihe alussa. Jos puu oli aurinkoisella paikalla niin
kukkia oli jo runsaasti, mutta varjoisilla paikoilla kukinta vasta
nuppuvaiheessa.

17.2.

Karnevaalin päätöskulkue.

25.2.

Tämmöistä meillä tänään. Nyt odttelemme sisätiloissa, että milloi myräkkä
alkaa..
MYRSKYVAROITUS KANARIALLE!!!
"Alerta Maxima" eli korkeimman tason säävaroitus Kanariansaarille. Tulossa
myrsky, jossa tuulen nopeus voi yltää lähes 130 km/h puuskissa. Lisäksi
rankkasateita.
Kanariansaarten viranomaiset ovat antaneet yleishälytyksen. Myrskyn on
ennustettu alkavat klo 6 aamulla.
- PYSY SISÄTILOISSA, sillä yli 100km/h pienetkin lentävät esineet voivat
aiheuttaa pahaa jälkeä
- ÄLÄ LÄHDE AUTOLLA LIIKKEELLE, odotettavissa tulvia ja maa/kivivyöryjä
- TUO PARVEKEKALUSTEET SISÄLLE
- VARAUDU SÄHKÖKATKOKSIIN, lataa heti esim. puhelimet, kaiva
taskulamput ja kynttilät esiin hyvissä ajoin, kokkaa reilummin ruokaa
- VARAUDU VEDEN TUNKEUTUMISEEN SISÄTILOIHIN Usein
hotellihuoneissa mm. ikkunat falskaavat. Nosta kastuvat tavarat lattialta ylös.
Mm. "Canarias Tiempo":n sivuilta saa selkeää infoa tilanteesta,
virallinen taho on "La AEMET" (Agencia Estatal de Meteorologia

26..2.

Myrskyn jälkeen on poutasäätä. Keskiviikolle on jo luvattu uutta
saderintamaan saarille.
Eilisen saderintaman aikana satoi vettä saarten eteläosiin joten meillä ei
juurikaan myrskynnyt, mutta sateli illan aikana jonkin verran. Saarten
etelänpuoleisilla alueilla satoi runssasti, joten ongelmiltakaan ei vältytty.
Teneriffan molemmat kentät ja Gran Canarian kenttä jouduttiin sulkemaan.
64 lento jouduttiin perumaan
8 saksalaista joutui yöpymään Mascan rannalla, kun ei ollut kuljetusta
Gigantesiin. Olivat lähteneet päiväaikaan rotkoon ja saderintama saapui
saarelle puolenpäivän aikaan. Uutiset puhui myrskystä ja sateesta kaksi
päivää, joten venekuljetukset oli peruttu. Ongelma se on kieliongelmakin. Jos
ei osaa yhtään espanjaa, niin ei voi ymmärtää televisiosta tulevia varoituksia..

Maaliskuu 2018
3.3.

VIP ryhmä 1 saapui. Antti tuli Hannan ja tyttöjen kanssa. Tytöt majoitui meille
ja Antti Hannan kanssa Casa Manuelaan.

8.3.

VIP ryhmä 2 saapui. Illalla lähdin hakemaan Hannaa, Jussia, Mattia ja
HIlkkaa. Oulun lento tuli ajallaan, mutta Tukholman lento jolla Hanna ja Jussi
tulivat joutui tekemään välilaskun Malagaan miehistön vaihtoa varten. Se
välilasku jatti konetta myöhään niin paljon että sille ilmoiteiin tuloajaksi TFS
kentälle 1:46 joten Hanna kertoi tulevansa taksilla. Tulimme Matin ja Hilkan
kanssa Puertoon
Malagan lento oli laskeutunut vasta hiemen ennen kahta, ja Olivat Belairissa
vasta kolmen jälkeen.

9.3

Me olimme varanneet 4 hengelle moottoripyörät Más Que Motos Tenerife
liikkeestä.
Palvelu liikkeessä pelasi oikein hyvin. Virkailija teki paperit valmiiksi jo
edellisenä päivänä joten pyörien saanti kävi suhteellisen joutuisasti.
Parin tunnin ajelun jälkeen alkoi ongelmat.
Meille painotettiin vuokraustilanteessa että pyörä tulee palautta aina tankki
täytenä. Kuitenkin yhdestä pyörästä loppui polttoaine 10 km. jälkeen.
Ajelevat itse vapaa aikoina tankit lähes tyhjiksi ja maksattavat ne asiakkailla.
No kun piti tankata niin samalla tankattiin myös toinen pyörä, jonka tankki
myös oli melkein tyhjä. Tankkauksen jäkeen toinen tankatuista pyöristä alkoi
nikotteleen, ja sammuili muutaman sadan metrin välein. Tätä tapahtui 8
kertaa.
Pääsimme Icodiin saakka, ja soitimme vuokraamoon. Sieltä luvattiin tulla
puolessa tunnissa. Sinä vaiheessa vielä luulimme että huolto pelaa, mutta olin
kuitenkin informoinut seuruettani canarioista, jotka luulevat tietävänsä kaikesta
kaiken, ja hallitsevansa kaikki asiat.

Lähes tunnin odottelun jälkeen tuli kaksi henkilöä scoottereilla Mies ja nainen
ja toivat "vaihtopyörän". Toinen tulijoista (mies), aloitti välittömästi canarioson
elkein esittämään teatteria. Kaivoi taskustaan uuden bensatankin korkin.
Vaihtoi sen entisen tilalle, ja ryhtyi näyttämään meille, miten pyörä laitetaan
käyntiin.
Meillä ei ollut mitään vaikeuksia käynnistää pyörää. Vaikeus oli että se
sammuii kun lähti liikkeelle. Hemmo möykkäsi ja haukkui meitä. Vertasi
pyöriä lentokeneisiin sanomalla että tippuuhan niitä lentokoneitakin. Ihan kun
se olisi meidän vika että hänelllä on huonoja pyöriä vuokrattavana. Huusi ja
möykkäsi samalla koko ajan nauraen. Ei ollut sen firman penaalin terävin
kynä, mutta saattoi olla omistaja. Vaikutti ihan normi canariosolta.
Meidän aikamme kului odotellessa, ja me jouduimme kääntymään Icodista
takaisin, koska aika ei enään olisi riittänyt suunnitellun reitin kiertämiseen.
Kun valittelimme sitä että koko reissu jää lyhyeksi, niin hemmo tokasi;
olisittehan te muut voineet jatkaa matkaa. Tavallisen tythmä äijä.
Jälkeenpäin kuulimme että heidän paluumatka Icodista Puertoon oli kestänyt
kaksi tuntia. Oli meidän vuoro nauraa...
Vuokrauksen yhteydessä tehty 300 euron katevaraus (takuujuttu) näkyy
vieläkin tilillä, vaikka pyörän palautuksesta on jo kulunut kohta kaksi viikkoa.
Vastaisuudessa en käytä tämän liikkeen palveluja, enkä enään vie lomailevia
ystäviänikään siihen liikkeeseen.
Jos haluatte että rahanne on loma-aikana teidän omassa käytössä, eikä
katevarauksena vuokraamon varaamana, niin en suosittele käyttämään em.
vukraamoa.
11.3.

Liitovarjolento. Olin saanut joululahjaksi liitovarjolennon, ja nyt oli lunastuksen
aika. Kokemus oli uskomattoman hieno ja upea juttu. Ei tule jäämään
viimeiseksi.

12.3.

Synttäribileissä. Tänään oli aika juhlia syntymäpäiviä VIP vieraiden ja ystävien
kanssa.

15.3.

VIP ryhmä 1 palasi suomeen.

16.3.

Teiden retki. Emme päässeet huipulle, koska poluilla oli vielä runsaasti jäätä
ja lunta, mutta hissillä pääsimme kuitenkin 3555 metriin katseleen maisemia.

18.3.

VIP ryhmästä 2 puolet palsi suomeen TFS kentältä 8:00 lennolla.

22.3

VIP ryhmän loput 2 henkilöä palasi suomeen, joten juhlaviikot on ohi ja paluu
arkeen on ajankohtainen.

29.3.

Afurissa

Huhtikuu 2018

1.4.

Tänään vuorossa Pääsiäis-sunnuntain kulkue.

6.4.

Tenon vuoristossa patikoimassa, ja seuraamassa miten kevät edistyy El Palmarin
laaksossa.
Illalla Jorma’s Bar Cuatro Vientosissa “jälkeenjääneiden” tapahtuma niille jotka ei
vielä olleet lähteneet nauttimaan suomen keväästä.
Hyvästä ruoasta ja palvelusta on aina kiva nauttia.

Nyt on jo aika alkaa miettimään sitä, että miten seuraavana talvena eläkepäiviään
viettää.
15.4

Jorma's Bar Cuatro Vientosissa munkkia ja simaa nauttimassa. Baari viimeistä päivää
auki. Avautuu uudelleen juhannuksen tietämillä (n. 20 pv:n paikkeilla). Tarkempi
päivä ei vielä tiedossa.

21.4.

Kävimme ostos- ja tututstumismatkalla Tacoronten ja Matanza de Acantejon
Mercadilloissa.
Meille reissu oli ostosmatka, mutta matkassamme oli chef jolle tämä oli tutustumis- ja
ostosmatka.

23.4

Penkkiurheilupäivä numero 4. Nyt piti Tappara sellaista vauhtia, että ei Kärpillä ollut
mitään sanomista. Joka suhteessa Tappara meni menojaan ja siitä johtuen Kärpät
sortuivat jäähyilyyn ja pieneen nujakointiin. Vauhdikas peli. Tappara oli parempi tällä
kertaa.
Illalla oli somen siivouspäivä. Poistelin Facesta suuren määrän menneiden vuosien
merkintöjä. Samalla jätän Facen “kesätauolle” ja yritän pitää nämä omat sivuni
ajantasalla.

25.4.

Tänään perkkasin, järjestelin, ja poistelin epäonnistuneita kuviani, joita keräytyy talven aikana melkoinen määrä.
Silmiin pisti kuvat, jotka on otettu pienlentokoneen onnettomuuspaikalta. Koneen
jäännökset on hieman hankalassa ja vaikeakulkuisessa, ja jyrkässä rinteessä..
Pienkone on tyrmännyt vuoren seinämään vuonna 2009. Joku Geokätköilijä on tehnyt
kätkön onnettomuuspaikalle. Minä kävin suomiporukan (Aila, Pertti, Ilkka) kansa laskeutumassa paikalle ja kuittaamassa kätkön.
Se oli yksi mielenkiintoisimmista kätköpaikoista, joista olen Teneriffalla käynyt.

Nyt on jo aika alkaa miettimään sitä, että miten seuraavana talvena eläkepäiviään viettää.

Toukokuu 2018
1.5.

Suomessa Vappu, täällä työn päivä. Eilen käytiin Vappuaaton kunniaksi
syömässä tapaksia. Ilma oli niin kylmän tuntuinen, että ei tarennut jääda
kaupungille pitkääksi aikaan vappua juhlistamaan. Parin tunnin päästä

palasimme kotin ja katselimme tallennettuja televisio-ohjelmia ja keittelimme
lämmintä juotavaa.
Päivällä kävelykierros ja hieman zoomailuja. Täällä 1.5. on työn päivä. Ei
vastaa suomen vappua, joten ei tuolla kaupungilla mitään “työn päivän”
juhlijoita näkynyt. Kaupunki vietti normaalia päivää.
Iltapäivällä seurasimme Kärppien kultamitalijuhlaa netin kautta. Juhla oli
Oulun torilla, ja väkeä näytti olevan ihan kiitettävästi.
2.5.

Día de Cruz - (3 de Mayo). Tänään kaikki kaupungin ristit sai
kukkakoristuksen. Myös pikkukappelit. (Capilla) koristeltiin. Pieni mutta
äänekäs “ristin kulkue” kierteli ympäri kaupunkia ja sitä säestettiin monilla
ilotulitus esityksillä. Silloin oli pauketta ja ruudin käryä kaupungilla.

9.5.

Jakaranda kukkii ja bussiaseman työmaalle on ilmestynyt kaivinkone.
Kaikki puut ja pensaat on puistikosta kaadettu, joten nyt odotan että siellä
alkaa jotain tapahtumaan.

10.5.

Tänään työmaalla oli jo myllerretty ihan kunnolla, joten työt on päässyt
kunnolla alkuun.

15.5.

TITSA-aseman työmaa-alueen raivaus edistyy.

24.5.

Puertossa ei juurikaan mitään uutta mainittavaa. Saarella kylläkin tapahtuu.
Romerioita vietetään ympäri saarta, mutta ei niita jaksa kierrellä, ne kun
vietetään normaalisti yöllä.
TITSA aseman raivaustyöt edistyy niin hitaasti että edistymistä tuskin
huomaa. Työmaalla on yksi kuorma-auto ja yksi kaivuri. Kun auto on
tyhjentämässä kuormaa niin kaivuri huilaa, jne...
Me olemme aloittaneet valmistautumisen kesäkuun toimintajaksoon. Käyn
kuun vaihteessa kahden päivän visiitillä suomessa, ja tuon tullessa
lastenlapsemme Puertoon lomailemaan. Toiminnan täyteinen loma tulee
sisältämään etupäässä uintia, sillä vuosi sitten Rovaniemellä käyty uimakoulu
vaatii nyt kovasti käytännön harjoitusta. Siihen meillä on Puertossa hyvä
mahdolliosuus, sillä taloyhtiössämme on oma uima-allas. Loro Park,
vesipuisto ja muut kiinnostavat paikat kuuluu myös loman ohjelmaan.

30.5.

Aamulennolla Oslon kautta Helsinkiin hakemaan lastenlapsia lomailemaan
Puertoon.
Seuraavan talven retkeilyjuttujen suunnittelun olen siirtänyt elokuulle. Silloin
on ohjelmassa polkujen kiertelemistä ja geokätköjen etsintää.

Kesäkuu 2018
1.6.

Iltapäivälennolla Sallan ja Jennin kanssa
Madridin kautta Teneriffalle. Norwegianin
lento lähti ajallaan 13:55 ja oli hieman
etuajassa Madridissa. Siellä kolmisen
tuntia odottelua, ja 20:30 lennolla
Teneriffalle. Kotina Belairissa oltiin 23:15
joten matkustuspäivälle tuli pituutta n. 12
tuntia.
Nyt on tiedossa 3,5 viikkoa aktiivista lomailua Juhannukseen saakka.

Romeriaa

Hyppimistä

hiekkamattoja

sukellusta

Shoppailua

uimista

ulkoilua ja rantaelämää

kasvomaalausta

Juhannusjuhlaa ja

Caprojen uittamista

18.6.18

Viimeinen lomaviikko lähestyy. Nyt piti jo tehdä “lukujärjestys” jotta tulee kaikki
suunnitelmat toteutetuksi. Vielä on suunnitelmissa afrikkalaiset letit ja 23.6.18
“Juhannuksen vietto” Cuatro Vientosissa. 3,5 viikkoa lastenlasten kanssa on
vierähtänyt rattoisasti. Uimaharjoituksia on pidetty kovasti ja kehitys on ollut
hurjaa. Harjoitus kertoja on ollut parhaimpina päivinä 3 kertaa. Maanantaina
25.6. on pakkauspäivä ja tiistaina Malagan kautta suomeen kesäloman
viettoon.

26.6.18

Matkasimme Malagaan ja sieltä 28.6. Helsinkiin. He3lsingissä yövyimme
lentokentän hotellissa ja aamu lennoplla 29.6. Rovaniemelle.
Heinäkuun vietämme suomessa "lomaillen".

Elokuu 2018
3.8.

Norweginin lento Helsingistä Madridin kautta Teneriffalla. Lähtö Helsingistä
13:55 ja perillä TFN kentälleä 22:25 Madridissa hieman yli 3 tunnin odotus.
Ohnan lennolla pituutta yli 10 tuntia, mutta näin kesä aikaan vaihtoehtoja on
vähän. Norweginin lento Gran Canarialle eimielestäni palvele Teneriffalle
matkaajia, sillä lentoajat ei ole sopivia, Teneriffalle matkustamista ajatellen.
Yöllä vielä purimme laukut, ja laitoimme "ruikkarit" pakastimeen säilöön.

4.8.

Siivous- ja pyykkipäivä. Puoleen päivään mennessä pyykit pesty ja kämppä
siivottu, ja jääkaappi tankattu. Tästä jatketaan

5.8.

Vuosia palvellut rahi oli saanut ajan saatossa asumisen jälkiä kankaaseensa.
Irroitimme kankaan ja laitoimme pesukoneeseen. Samalla kerralla irroitimme
myös sohvasta ne kankaat jotka ojn mahdollista irroittaa, ja laitoimme nekin
pesuun.
Sohvakangas oli vahvaa, ja kesti pesun, mutta rahin kangas ei kestänyt, ja
repesi pitkältä matkalta. Rahin juttu tiesi IKEA:n matkaa ja uuden rahin
hankintaa. Nyt ostimme sellaisen jossa on sisällä säilytystilaa. IKEA:n
reissuun kuuluu aina lihapullat.
Paluui matkalla pikkesimme vielä Comforamassa ostamassa uuden "tietsikkatuolin" ja puutarhakaupasta Mekulle uudet parvekekukat.

10.8.

Olemme olleet ilman paikallista TV kanavaa siitä saakka kun palasimme
suomesta. Törmäsin "teknikkoomme (Jesus) tormitalon alakerrassa ja
mainitsin viasta. Hän vastasi että pieni ongelma ylhäällä, ja osoitti sormelle
ylös katolle jossa antennilaitteet sijaitsee. Nyt on kulunut viikko ja mitään ei
ole vielä tapahtunut.

12.8.

Uudet Geogaching tiedot tulee automaattisesti sähköpostiini. Sellainen tuli
viimeksi 8.8. Eilen tutkin tiedostoa, ja katselin mitä uutta sinne on tullut kesän
aikana. Olihan siellä viisi kätkö joita en ole vielä käynyt etsimässä. Tänään oli
niiden vuoro. Bellevuen mäki ylös ja sen takaa barrancoa pitlkin LIDL
kaupalle. Matkalla oli 3 kätköä. Sieltä terveyskeskuksen ja Diamanten

maisemiin kuittaamaan seuraavat 2 kätköä. Päivän lenkki oli siinä. Alle 10 km,
mutta aikaa meni n. 3 tuntia.
20.8.

Paikalliset TV kanavat edelleen kadoksissa. Nyt sitä on jatkunut jo kolmatta
viikkoa. Liekkö taloyhtiön rahat loppuneet. Keväällä maksoimme 100€ uimaallas remonttia varten, mutta sekin on edelleen aloittamatta. Pitää vain
ihmetellä, että mihin nekin rahat on mennyt?

27.8.

Mainitsin puuttuvista TV kanavista toimistonhoitajalle, kun hän oli tuomassa
posteja B taloon. Aikoi seuraavana päivänä ottaa asiasta selvää. Mitään ei ole
tapahtunut.

31.8

Kuukausi loppui ja mitään ei tapahtunut. Ei ole ketään jolle valittaisi asiasta.
Jesus on vissiin sairaslomalla, ja puutarhurit ei noista telkkarijutuista taida
tietää mitään.

Syyskuu 2018
1.9.

Olemme asuneet Puertossa jo yli 13 vuotta, mutta tänään oltiin ensimmäistä
kertaa Taoron mäellä englantilaisella kirpputorilla. Paljon myyjiä ja
“asiakkaita”. Me emme kuitenkaan löytänee mitään mainittavaa ostettavaa.
Olipahan se sellainen normaalista poikkeava kirpparipäivä.

3.9.

Kolmen kanavapaketin signaalit edelleen kadoksissa. Välillä katoaa myös
muitakin kanavia. Kun saksalaiset kanavat katoaa, niin silloin ei näe
Formulaa, vaan sen joutuu katsomaan netin kautta.

8.9.

Hannan saapui eilen viikkon lomalle Puertoon. Heti seuraavana päivänä
vietimme liitovarjoilupäivää. Olimme varanneet liitovarjoilun lauantyaille, ja
toiveemme oli lähteä Izanasta. Sää kuitenkin oli sellaisesta suunnasta, että
jouduimme muuttamaan suunnitelmaa, ja lähtöpaikaksi La Corona. Nyt sitten
zoomailtiiin erilaisissa maisemissa. Hieno juttu jälleen kerran.

9.9.

Antennisignaali on tänään testattu toisella telkkarilla, ja samat ilmoitukset tuli,
(No signal). Nyt on varmistettu että telkkarissa ei ole vikaa. Vein
kanavaluettelon ja siihen merkityt kanavat, joista ilmoitus tulee. Ilmoitti
toimistossa että korjaaja tulee ensi viikolla.

12.9.

Ruoka-annosten kuvausta Cuatro Vientosissa

14. -16.9

Carnaval Verano. Kävimme hieman katselemassa miten juhlinta sujui. Kaikki
tapahtuu kuitenkin täällä aina kovin myöhään, joten emmä seuranneet
juhlintaa loppuun saakka. Poistuimme Europa Plazalta jo ennen kymmentä.

17.9.

Antennisignaalit edellen kadoksissa, ja vaikuttaa, että toimistossa asian eteen
ei tehdä mitään. Pitänee varmaan itse lähtä noita kaapelikanavia tutkimaan,
josko siellä löytyisi jokin löystynyt liitos.
Kaikki kanavat näkyi vielä normaalisti, kun 26.6. läksimme kesälomalle
suomeen. Palasimme 3.8. ja sen jälkeen ei kanavia ole näkynyt.

19.9.

Dacian ensmmäinen huolto on takana. Huolto-ohjelma oli sellainen että 20000
km tai 1 vuosi. Meillä täyttyi ensin vuosi, joten sen mukaisesti vein audon

huoltoon. Palvelu Renault / Dacia liikkeessä oli todella hyvää ja joutuisaa.
Aika oli varattuna 11.00 ja sain auton ulos hallista jo 11.50 Nyt sitten seuraava
huolto jälleen vuoden kuluttua.
27.9.

Jorman baarin "kenraaliharjoitus" Paikalla henkilöitä jotka ovat omalla
työpanoksellaan osallistuneet baarin saattamisessa tauon jälkeen avattavaan
kuntoon.

29.9.

Jorman baari Cuatro Vientosin kesäloma loppui ja baari avasi jälleen ovensa.
Me kävimme Mikon päivän kunniaksi syömässä Smirren uusia herkkuja.
Olimmehan niistä jo saaneet esimakua, kun olimme kuvailemassa annoksia
edellisellä viikolla.

Lokakuu 2018
1.10.

Tänään ovat loputkin suomiyrittäjät avanneet ovensa. Nyt vain odottelevat turisteja ja talviasukkaita.
2-3 seuraavan päivän aikana saapuu suomesta Teneriffalle, ja Puertoon
kymmenittäin suomalaisia talviasukkaita.
Meille he ovat jo ennen tuloansa teettänee runsaasti työtä. Muutama viikko on
mennyt kun olemme lattaneet heidän asuntojansa asuttavaan kuintoon.

5.10.

Ei riitä että antennisignaalit on hukassa.
Nyt on laitettu Belairin uima-allas uintikieltoon. Vesi on ihan "myrkynvihreätä"
joten ei kyllä tee mielikää siihen pulahtaa.
Uima-allasremonttia varten kerättiin keväällä rahat, mutta se on toistaiseksi tekemättä. Johtuneeko siirretystä remontista,
että allas on nyt sitten tuosaa tilassa.

9.10.

Taloyhtiön "teknikko" on palannut lomaltaa, ja heti alkoi tapahtumaan. Uimaaltaan tyhjennys on nyt menossa, joten ehkä on alkamassa se kauan odotettu
allasremontti.

10.10.

Nyt on allas tyhjä. Mielenkiinnolla jämme
odottelemaan, että milloin alkaa jotain
tapahtumaan.

15.10.

Uusi viikko alkoi. Altaalla ei ole tapahtunut
mitään. "Teknikkomme" kävi potkimassa
roskia altaan pohjalla. Siinä kaikki
Mainitsin hänelle samalla että tv signaali puuttuu edelleen. Viittoili sormella
oman asuntonsa suuntaan ja mutisi jotain mennessään.
Nyt on kulunut 2,5 kk siitä kun palasimme suomestya. Siitä saakka olemme
olleet Canarian uutisten paitsiossa.

19.10.

Roskapostittajat ovat todella nopeita. Olen joutunut vaihtamaan palautesivun
palautusosotetta kahden viikon välein, koska osoite kaivetaan

palautelomakkeesta esille melko pikaisesti, ja sitten siihen lähetetään
runsaasti roskapostia.
Nyt muutin sitä silleen että etsin netistä vapaan PHP palautelomakkeen ja
sovitin sen omalle sivulleni. Se olkoon nyt koekäytössä jonkin aikaan ja
seuraan lopuuko roskapostittaminen.
21.10.

Nyt vaikuttaa siltä että olen päässyt eroon roskapostittajista. Yhtää postia ei
ole tullut viikkoon.
Calle Zamoralle rakennettu itsepalvelupesula on avannut ovensa. Nyt noita
pesuloita on alakaupungissa jo 2 ja lisäksi yksi pesula, jossa myös taitaa olla
yksi pesukone käytössä. Lisäksi La Pazissa Cupulassa on yksi pesula.

22.10.

Tukkukauppa tutuksi. Käytin Smirreä tukkukauppa Macrossa. Kovasti pitää
ihmetellä tukkukaaupan hintoja. Ne on kovasti korkeaampia mitä Puerton
kaupoissa. Syy tukkukaupan ostoksiin on se että verotukseen kelpaa vain
tukkukaupan ostoksista tulevat kuitit.
Jonkin sorttista llikehdintää näin uima-altaalla. Kolmen miehen ryhmässä oli
sama mies joka on olut muissakin Belairin remonteissa osallisena. Enkä tästä
jotain kehkeytyy.

28.10.

Hieman saivat irtomaalia ensimmäisellä viikolla reunoista raaputetuksi. Tuli
viikonloppu ja ukot katosivat moneksi päiväksi.

31.10.

Tämän viikon alussa tulivat sellaisen pienen painepesurin kanssa pesemään
allasta. Samaisen paineen saa tavallisella puutarhaletkusta aikaiseksi, joten
vaikutti eritäin tehottomalta työskentelyltä.
Eipä ole "teknikkommekaan" saanut mitään aikaiseksi. Hänelle on mainittu
antennin puuttuvasta signaalista useaan otteeseen, mutta ei tee mitään asian
eteen. Jotenkin vaikuttaa työtä vieruksuvalta henkilöltä. Kävelee päivät
avainipun kanssa ja pomputtelee niitä käsissään.

Marraskuu 2018
1.11.

Tänään on kulunut 4 kk siitä kun meillä ei ole ollut Canal Canaria näkyvillä.
Ois varmaan pienen fiestan paikka.

2.11.

Olin päivän rakentamassa koiralle aitausta. Suomalaisella pariskunnalla on
asunnossaan pieni piha- alue, ja sen ympärilla matala muuri. Se kaipasi
hieman tuunausta, jotta koira saa vapaasti oleskella pihalla, pelkäämättä että
se hyppää aidan yli ja painelee omille teilleen.

11.11.

Esperanza

12.11.

Syksyn kiireet on sen verran hellittänyt, että saimme aikaiseksi aloittaa syksyn
opiskelut. Que Tal kirjat kaivettiin laatikosta ja pyyhittiin niistä pölyt.
Jonkunlaista editymistä pitäisi saada aikaiseksi.

13.11.

Afur. Tällä reissulla seurasimme miten luonnon kukkien kukintakausi on
alkanut. Kovasti ei kasvustoa vielä ollut. Muutama Marketta ja sitten

valkoisena kukkiva "amarylliskasvi", jonka nimeä en tarkkaan tiedä. En löytnyt
sitä netistäkään. Pitänee odotella jos joku sen tunnistaa.
Nyt on kaikki hyvin TV rintamalle. Canal Canaria on jälleen tullut näkyviin,
joten taas olemme ajantasalla Canarian tapahtumista.
14.11.

Esperanza

16.11.

Teno Alto

22.11.

Shoppailemassa Santa Cruzissa. Vettä tuli kaatamalla ja moneen kertaan.
Suurin määrä kuitennkin La Lagunan paikkeilla.
Santassa El Corte Inglesissä, ja Primarkissa. La Lagunassa Decathlonissa.

30.11.

Chamorcassa. Kohdallemme sattui mielenkiintoinen ilmiö. Taivas lähes
pilveetön. Sateesta ei tietoakaan. Las Palmas de Anagan päällä leijui
yksinäinen pilviharso, ja kun siihen auringonsäteet, niin siihen ilmestyi
erikoinen sateenkaarikuvio. Pyöreä, ja kun auringon säteet tuli selkäni takaa,
niin oma varjo näkyi sateenkaarikuviossa.

Joulukuu 2018
1.12.

Jouluvalojen sytytys illlalla 19:30

7.12.

Teno Alto

13.12.

Alkuviikko on pitänyt meidät kiireisinä. Koko viikon tehtävät piti saada valmiiksi, sillä
tämän vuoden ainut pikkujoulu, johoin meillä oli aikaa vietettiin Jorman Baarissa
14.12.

16.12.

Päivä “etelässä”.
Kävimme moikkaamassa ystäviämme jotka olivat tulleet viikon lomalle Americasin
puolelle.
Hotelin vierestä löysimme ruokapaikan jossa kävimme maistelemassa oikein hyviä
tapaksia. Jälkiruokana halusimme tarjota ystävillemme Zaperocon, jota tarjoilija ei
kuitenkaan tuntenut. Kun selitimme mitä se sisältää, niin tokaisi, ai Barraquito con
licor. Se tuli sitten sellaisena American versiona, joka on hieman erinäköinen kun
Puertossa.
20.12. alkaa “loma”, jolloin jään Joulun viettoon.
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