Tammikuu 2019
10.01.

Suomiloman loppu. Kolmen viikon Joululoma päättyi. Tänään palasimme Rovaniemeltä Ouluun 9:20 junalla.
Oulussa La Festaan pizzalle ja sen jälkeen kaupasta ruikkaria laukkuun. Ruokailun ja ostosten jälkeen taksilla lentokentälle. Etukäteen
sovittu hinta rautatieasemalta lentokentälle 30€. Matka oli mittarin
mukaan hieman yli 30€ kuski pysäytti mittarin hieman ennen terminaalia.

11.01.

Suomiloman aikana hankittu "romuska" oli edennyt sen verran pahaksi että tänään oli mentävä lääkärin vastaanotolle. Tuliaisina penisiliinikuuri ja pari muuta "roppia" Näitä kun popsin viikonlopun,
niin eiköhän ala lääkitys oleen kohillaan.
Maanantaina 14.01. kontrolli. Jos ei viikonlopun tehokuuri pure, niin
sitten otetaan käyttöön varasuunnitelma.

14.01.

Kontrollissa käyty. Keuhkoputken tulehdus "tainnutettu". Vielä otettavana paria muuta “roppia” joilla yritetään saada tuon tulehduksen
mukanaan tuomat flunssan oireet myös paranemaan.

22.01

Viime viikko vietetty rauhallisesti ja liikoja rehkimättä. Nyt tuntuu
pääsevän tämän viikon viettoon paremmassa kunnossa.
Viikolle jo merkattu ohjelmaa. to. scootterin katsastus, ja pe. Afuriin
rantareittiä kiertelee.

23.01.

Katsastuspäivä scootterille. La Orotavan katsastuskonttorilla Polígno
San Jerónimossa. Sinne voi mennä ilman ajanvarausta. Tänään
jouduin hieman odottelee, koska siellä on myös niitä jotka ovat varanneet ajan. Nyt kuitenkin on leima lapussa ja ajoaikaa kaksi vuotta
lisää.

29.01

Eilen huomasin sähköpostissa ilmoituksen että Roque Chicon kätkörasia on rikki.
Kun olen sen kätkön huoltaja, niin tänään riensin aamupäivällä vaihtamaan sinne uuden rasian. Siinä kun on päällä kiviä painona joilla
varmistetaan kätkön paikallaan ja piilossa pysyminen, niin joskus se
rasian kansi vaan särkyy. Kun vesi pääsee rasiaan, niin muistivihko
kastuu ja löytöjen kuittausmerkinnät ei onnistu.
Tänään saapui saarelle suomalaisen matkatoimiston MatkaMieli
ryhmä viikoksi tutustumaan saaren retkitarjontaan. Minun on tarkoitus kulkea viikko heidän mukana, ja antaa vinkkejä tarpeen mukaan.

Heillä on tarkoitus järjestää teemamatkoja Teneriffalle retkeilyn
muodossa. Aikaisemmin on Gran Canaria ja La Palma ovat olleet
heillä retkeilyjen kohteena.
30.01.

San Pedrossa suomalaisen patikointiryhmän kanssa.

31.01.

Calderassa ryhmän kanssa kiertämässä Caldera - Aguamansa reittiä.

Helmikuu 2019
1.2.

Kauden päätösjuhla. Olimme juhlistamassa Jorma Tuomisen ravintolauran päättymistä. Jorma siirtyi eläkkeelle ja baarin toimintaa jatkaa kokki Kalle Tiainen (Smirre).
Tämä oli jo toinen kerta, kun Jorma vetäytyi baarijutuista, mutta aina
se vaan veri vetää uudelleen. Nyt oli kuulemma lopullinen, sillä ei voi
jäädä eläkkeelle, jos on baarin omistaja.

4.2.

Tänään teimme MatkaMieli ryhmän kanssa heidän reissunsa viimeisen patikan, sillä huomenna heillä on paluu suomeen. Reitti, Chinamada - Punta Hidalgoon. Hienot maisemat ja hyvää sai retkeläiset
nauttimaan Anagan maisemista oikein kunnolla.

12.2.

Kirjoittivat netissä että La Pazin rantareitti olisi avattu liikenteelle.
Päätin itse käydä tutkailemassa reittiä. En päässyt läpi alkupäästä,
vaan jonkun matkaa kuljettuani edessä oli verkkoaita. palasin hieman ja nousin kadulle. Kävin kääntymässä Bollullossa. Paluumatkalla yritin toista kautta. En päässyt sieltäkään. Puolimatkassa on sielläkin verkkoaita. Kun tulee aita eteen, niin siitä on lähistöltä pääsy
ylemmäs katutasolle.
Bollulloon on tehty hieno näköalakahvila, ja laajennustyö näytti olevan menoillaan.

14.2.

Illemmalla lämpötila kohosi yli 26 asteen. Taitaa tietää jonkinlaista
myrskyä. Nyt jo puut huojuu aika lailla voimakkaasti. Ennenkin on
koettu kova lämpötilan nousu ennen isompaa myrskyä, tai sadetta.
Nyt sitten odotellaan..

15.2.

Alkuvuodesta sairastettu keuhkoputken tulehdus uusiutui. Tänään
kävin La Pazissa vastaanotolla ja diagnoosi oli jälleen keuhkoputken
tulehdus. Nyt sitä hoidetaan viikonlopun yli rokotteilla ja maanantaina uuteen tarkastukseen.

20.2.

Cuatro Vientos remppapäivä.

24.-10.2. Vuoden 2019 Karnevaali viikot. Tänään ohjelmassa lapsikuningattaren valinta. Juhlinta kestää kaksi viikkoa.
28.2.

Ensimmäinen karnevaaliviikko "lämmittelyviikko" alkaa olla takana.
Tänään on karnevaalikuningattaren valinta, ja lauantaina avajaiskulkue.
Seuraava viikko on sitten täynnä tapahtumaa, joka huipentuu päätöskulkueeseen lauantaina 9.3.
Linja-autoaseman työt edistyy vauhdilla. Nyt valavat betonista sellaista liki puolen metrin paksuista muuria alueen ympärille. En ymmärrä mitä noissa busseissa on niin vaarallista että ne tarvitsee ympärilleen moisen muurin.
En tiedä miksi tuollainen muuri, mutta tässä vaiheessa se betonin
värisenä näyttää älyttömän rumalta. Ulos päin vaikuttaa bunkkerilta
tykkiaukkoineen.

Maaliskuu 2019
1.3.

Karnevaalin aloitusbileet. Tapaksia ja viiniä maistellen vietimme iltaa
Smirre's Cuatro Vientosissa.

2.3.

Karnevaalin avajaiskulkue. Vaikuttaa että vuosi vuodelta kulkueet
muuttuu, mutta ei parempaan suuntaan. Jotenkin ne vaan on vaisumpia kun ennen. Liekö hieman kylästymista ainaiseen juhlintaan.

4.3.

Cuatro Vientosissa tekemässä pientä remppaa. Oli aika vaihtaa
baarin tiskiin uusi työtaso. Entinen kesti 3 vuotta, mutta onhan se
kovalla käytöllä.

6.3.

Sardiinin hautajaiset. Seurasin kulkuetta Belairin kohdalla, kuten parina aikaisempanakin vuotena.
Varsinainen "hautaus" (poltto) tapahtuma hieman 22 jälkeen, koska
ilotulitus alkoi kovalla paukkeella 22:20 Se on normaalisti aina "hautajaisten" lopussa.

8.3.

Korkokenkäjuoksu (miesten korkokenkämaraton). Kansaa oli niin
julmetusti että emme päässeet lähellekään paikkoja joista olisi saanut paremmin kuvia, joten tyydyimme muutamaan kurkottamalla

otettuun kännykkäkuvaan. Onhan noita kuvia vuosien saatossa jo
kertynyt kiintolevylle melkoinen märä.
9.3.

Coso. Karnevaalin päätöskulkue.

14.3.

Los Llanosissa (Arenas Negras) kiertämässä Chinyeroa

16.3.

Chamorcassa tutkailemassa miten kevään edistyminen näkyy
Anagan koillisrinteellä. ilma oli todella lämmin. GPS laitteen lämpömittari näytti yhdessä välissä jopa 30ºC
Jonkin verran kukintaa jo havaittavissa, mutta kynttiläneidonkieli
odotuttaa vielä. Yhden kukkivan näin tien vieressä aivan Chamorcan
läheisyydessä.

20.3.

Cuatro Vientosissa kääntämässä jääkaapin ovi. Kaappi oli tehtaan
jäljiltä oikealla kädellä avattava, ja sijoituksesta johtuen se avaaminen oli hankalaa, joten se oli käännettävä.

26.3.

Eiliselle päivälle suunniteltu Teno Alton kierros piti perua runsaan
sateen vuoksi.
Samainen sade vaikutti myös sen että Teidelle tuli lumi ja suunniteltu Paisaje Lunarin kierros vaihtui Afurin kierrokseen.

27.3.

Tämän päivän suunniteltu kierros Tenon maisemiin päästiin toteuttamaan. Vaikka ennusteet lupailivat hieman sadetta, niin saimme
kuitenkin patikoida sateettomassa säässä. Pilvet kuitenkin olivat matalalla, joten se rajoitti jonkin verran maisemien katselua. Pilvisyys
antoi kuitenkin kuviin hieman sumuista tunnelmaa.

31.3.

La Bamban kiitosbileet. Hotelli remontin takia Bamban toiminta loppui nykyisissä tiloissa. Uusille tiloille on haku päällä, joten odottelemme uusia uutisia kesän aikana.

Huhtikuu 2019
1.4.

La Bamba sulki ovensa eilen (viime yönä) ja jo heti tänä päivänä
Miksu oli porukan kanssa viemässä Bamban irtaimistoa tilapäisvarastoon.
Hotellin ilmoitettu remonttikin on ilmeisesti alkamassa pikaisesti, sillä
oven edessä oli pysäköintikieltomerkkejä neljän autopaikan kohdalla.

6.4.

Tänään kävimme hakemassa lämminsavulohta REPEstä. Anne järjestää sitä silloin tällöin myyntiin saakka, joten sekin makunautinto
on hoidossa. Kiitos siitä Annelle.

15.4.

Vaihtaminen Win7 versiosta Win10 versioon ei käynyt käden käänteessä. Perusohjelmien kanssa ei ollut ongelmia, mutta Skype teetti
työtä. Nyt sekin ongelma on ratkennut ja samalla sain rutkasti tietoa
ja kokemusta Win10 versiosta.

12.–21.4.
Pääsiäisviikko Puerto de la Cruzissa. Kirkollista (uskonnollista) ohjelmaa oli lähes jokaiselle viikonpäivälle. Näyttävin oli pitkäperjantain kulkue.
Viikko oli juhlava, kuten kaikki kirkolliset juhlat. En ihmettele yhtään
että kaikki paikalliset, ikään ja sukupuoleen katsomatta kaikkiin kirkollisiin juhliin osallistuu.
26.4.

Kesäloma…
Kesän ajan sivupäivitys on satunnaista, sillä se vaatii oman ohjelman joka on minulla asennettuna vain kotikoneella

Toukokuu 2019
1.4.

Olen siirtynyt kesälomakuukauden puolelle.

9.5.

F1 kisaviikonloppu alkaa. 7:00 lähtö TFN kentältä kohti Españjaa ja
siellä seuraamaan Spanish Grand Prix 2019 paikkaan Circuit de
Barcelona-Catalunya. Tarkoituksen kannustaa suomalaisia F1 kuskeja, Kimi Räikköstä ja Valtteri Bottasta) hyvään kisamenestykseen.
Barcelonan lentokentältä oli hotelliimme matkaa n. 70 km, ja kuljetuksen olimme tilanneet ShuttleDirect firmalta. Kun saavuimme kentälle, niin laukkujenpalautus osaston jälkeen löysimme INFO pisteestä keltapaitaisen oppaan, juuri kun tilausvahvistuksessa oli mainittu. Hän ohjasi meidät bussiin. Kuljetus kentältä hotellille kesti
Bacelonan ruuhkissa hieman yli tunnin.

10.5.

Meillä oli kisapaketissa kuljetus kisapaikalle kahtena päivänä, joten
perjantaina pidimme vapaapäivän, ja tutustuimme Celellan kaupunkiin. Se olikin suuri yllätys, sillä se vaikutti oikein rantalomakohteelta
pitkineen hiekkarantoineen.

11.5.

Aika-ajopäivä. Lähtö hotelilta 10:00 ja edessä oli n. tunnin mittainen
matka Barcelonan F1 radalle. Kerkesimme alueelle kun kolmas sessio vapaita harjoituksia oli menossa. Näin ensikertalaiselle F1 autojen meteli tuntui aivan uskomattoman kovalta.
Kaikenlaista kilvanajoa oli pitkin päivää. Oli Formula 2 ja Porche
Mobil 1 superCap kilpailu.
Kävimme myös Fan alueella seuraamassa kisailijoita ja heidän
haastatteluja. Olipa siellä myös F1 auton rankaan vaihto kisa. Nopein joukkue vaihtoi renkaan alle 3 sekunnissa.
Aika-ajotapahtuma alkoi vasta klo. 15:00 ja loppui 16:00 Bottaksen
pyörähtämisestä huolimatta, hän pystyi keskittymään ajamiseen ja
ajoi itselleen paalupaikan. Räikkönen jäi kärjestä. Se ei kuitenkaan
kannustusjoukkoja masentanut.
Paluu hotellille lähti 17:00 ja jälleen oli edessä tunnin bussikyyti.

12.5.

Kisapäivä. Bussi oli hotellin edessä valmiina jo ennen kymmentä. n.
70 F1 fania täytti kolme bussia, ja taas mentiin.
Tänään jälleen ohjelmassa Formula 2, Formula 3 ja Porche Mobil 1
SuperCap kisoja.
Me kiertelimme ja katselimme kisa-aluetta hieman joka suunnasta,
sillä oheiskisoja pystyi katselemaan joka suunnalta. Kuljettajien paraati oli 13:30 jonka jälkeen siirryimme omille paikoille K katsomoon
seuraamaan varsinaista kisaa.
Kisan lopussa alkoi TV:stä tuttu valtava rynnäkkö pitkin rataa kohti
palkintojenjakopaikkaa. Emme päässe kovin lähelle, mutta olimme
kuitenkin sen verran kuitenkin, että näimme tapahtuman hyvin ja kun
hieman zoomaili kameralla, niin saatiin jokunen itse otettu kuva F1
kisaan palkintojen jaosta omaan arkistoon.

13.5.

Kotiin lähtö. ShuttleDirect firma oli eilen meille ilmoittanut hotelilta
noutoajan 7:30 (+/- 15 min.) Bussi saapui 7:40 joten palvelu palasi
siten kun meille oli ilmoitettu.

28.5.

Suomireissu alkaa…

Heinäkuu 2019
10.7.

Suomiloman loppu ja lento kotiin. Norwegian muutti 10.7. varattua
HEL-BCN lentoa niin paljon myöhäisemmäksi, että emme olisi ehtinyt Barcelonassa Teneriffan lennolle.
Asiakaspalvelu pelasi kuitenkin hienosti ja he tarjosivat tilalle aikaisempaa lentoa, joka oli Tukholman kautta. Lähtö hieman aikaistui,
mutta kerkesimme Barcelonassa loppulennolle, johon meillä oli jo liput hankittuina.

11.7

Puertossa osataan kesällä juhlia. Heinäkuussa vietetään juhla nimeltä Fiesta de Julio joka kestää 21 päivää. Fiesta de Julion, ehkä
tärkeimpänä päivänä pidetään 16.7. vietettävä DÌA DE LA VIRGEN
DEL CARMAN päivää. Päivä jolloin paikalliset kuljettavat kahta patsasta kirkosta kalasatamaan ja siellä nostavat ne veneisiin. Kun patsaat on veneissä, niin ne lähtevät merelle tekemään jonkun kokoisen kierroksen, ja palaavat illemmalla takaisin rantaa. Rantaan palattuaan kantajat kierrättävät patsaita vanhassa kaupungissa jonkinlaisen ”kaavan mukaisesti” Välillä pysähtyen ja ilotulittaen kulkueen
kunniaksi. Yöllä patsaat saapuu takaisin kirkkoon. Lopuksi on sitten
sellainen isompi ilotulitus, että ikkunat helisee. Tällainen kaava on
aikaisemmin ollut. Nykyistä en tarkkaan tiedä, sillä olen ollut monena kesänä juhlan aikaan suomessa.
Tuohon mainittuun 16.7 olevaan päivään valmistaudutaan koristelemalla kaupungin katuja ja rakennuksia. Juhlan aikaan kalasatamaan odotetaan jopa 30000 ihmistä.

15.7.

Taitaa olla Fiesta de Julio ohjelmassa virheitä, kun ei minun silmiini
osu ne jutut joita ohjelmaan on merkitty. Eilen piti ohjelman mukaan
olla vanhojen autojen esittely klo. 10:00 Avda Colonilla. Menin paikalle ajallaan. Odottelin kaksi tuntia, mutta yhtään autoa ei paikalle
ilmestynyt.
Tänä aamuna piti olla AQUAGYM kalasatamassa. Ei sielläkään mitään jumppaa ollut. Ainut jumppa oli minun aamukävelyni. Toimintaa
kylläkin oli, sillä TV autot ja sähkömiehet virittelivät laitteitaan huomista päivää varten.

16.7.

Día de La Virgen del Carmen.
Tämän päivän kulkue oli se jota oli odotettu ja sitä oli valmisteltu
päiväkausia. Kulkue lähti kirkosta18:30 paikkeilla, ja eteni San Telmon näköalatasanteen ja Ayuntamienton kautta Kalasatamaan. Siel-

lä molemmat patsaat nostettiin veneisiin ja kierrätettiin mutka merellä.
Merimatkan jälkeen patsaita kierrätettiin kaupungilla ja välillä ilotulitettiin kulkueen kunniaksi.
Yöllä, kun patsaat palautettiin kirkkoon, alkoi loppuhuipennus, eli
kunnon ilotulitus.
21.7.

Yritin pitää Facessa kahta sivustoa. Teneriffan retket ja Mikko Mannonen, mutta se ei toimi tarkoitetulla tavalla.
Nyt olen merkinnyt poistettavaksi Teneriffan retket sivuston, ja tulen
yhdistämään se omaan sivustooni. Olen nimennyt oman sivuni uudelleen Mikko Mannonen Teneriffan Retket” sivustoksi.
Myös www.retket.info sivustoa tulen ylläpitämään, koska sen sivuston sivukuvaan pystyn itse vaikuttamaan.
Sen poistuminen tapahtuu 14 vuorokauden kuluttua, poistohetkestä.
Sen pitäisi poistua laskujeni mukaan 28.7. Vastaisuudessa päivitän
vain kahta sivustoa. Yhtä facessa ja omaa www.retket.info sivustoja.

23.7.

Fiesta de Julio viikot on ohi ja on alkanut normielämä. Siihen kuuluu
puutarhojen kastelua ja nurmikon leikkausta.

26.7.

Linja-autoaseman työmaalla istuttivat palmuja, jotka on jostain siirretty, kun olivat niin korkeita. Ei ne mitenkään hienon näköisiä ollut.
Pitkä runko ja korkealla latvuksessa muutamia oksia / lehtiä.
Eipä silti, ei se kovin hienolle näytä rakennelmakaan, kun se on ympäröity paksulla betonimuurilla, jossa ”tykkiaukkoja”. Tulee mieleen
vankila.

28.7.

Tänään puutarhatöissä tutkailin miten banaanin kasvustoja pitää
operoida. Karsin ylimääräisiä kukintoja vähemmäksi, ja poistelin banaaneiden päästä kukintojen jäljet.

Elokuu 2019
1.8.

Tänään leikkasin banaanitertusta ”latvan” ja poistin kukan ohjeen
mukaisesti. Nyt pitäisi ohjeen mukaan loppujen kasvaa paremmin, ja
kookkaimmiksi.

5.8.

Tänään oli taas puutarhan hoitopäivä. Minun banaaninviljelyn opiskelu ei ollut edistynyt. Viimekerralla irrotetut banaanit ei ollut kypsynyt yhtään, ja jäljelle jääneet näyttivät saman kokoisilta kun aikai-

semminkin. Ehkä se edistyminen on sen verran hidasta, että sitä ei
muutamassa päivässä huomaa.
Tämä on minulle sellainen päivälenkin aihe, kun käyn aamuisin
sellaisen tunnin kierroksen kävelemässä.
16.8.

Puutarhan kastelut jatkuu. Kastelulle on tarvetta, sillä lämpötila on
nyt sellainen että patikointikaan ei juuri nyt kiinnosta.
Skootteri (Aprilia Arrecife 125cc) on käytetty huollossa. Vielä odotellaan uutta osaa, jolla saadaan sivutuki kuntoon.
Olen katselemassa tilalle 250cc skootteria, sillä tuo 125 on kahden
kuljettamiseen vuoriston teillä hieman pienitehoinen. Tehokkaampi
on jo kiikarissa, mutta ensin pitää löytää entiselle uusi koti, jotta voisi
siirtää vakuutuksen.
Yhdessä skootterissa on riittävästi, sillä parkkipaikat alkaa olla jo
niillekin kohta hakemisessa.

20.8.

Gran Canarian metsäpalon riehuneen jo toista viikkoa. 12.000 hehtaaria metsää palanut ja 9000 ihmistä evakuoitu asunnoistaan turvaan. Paikallisuutiset näyttää lähetystä sammutus operaatiosta liki
aamusta iltaan.

22.8.

Usein on ollut vitseissä aiheena, että kun poraa seinään reikää, niin
se osuu vesiputkeen. Nyt ole kokenut sen omakohtaisesti.
Porasin seinään propulle reikää, kun oli vaihdettava uudet hätävalaisimet. Hätkähdin kun pora upposi helposti, ja kohta alkoi vesi
suihkuamaan. Hieman tuli kiire sulkemaan vesi, ja sitten alkoi seinän
piikkaus, jotta saatiin vioittunutta putkea ½ metriä näkyviin. Katkaistiin se reiän kohdalta ja siihen laitettiin tilapäinen hana, jotta veden
tulo saatiin loppumaan. Onni oli että vesiputket on muovia, joten se
½ metrin putki saatiin taivutettua hieman sivuun, jotta voitiin siihen
hana laittaa.
Vielä on haettava uutta putkea jotta saadaan siirretyksi hana parempaan paikkaan.

27.8.

IKEAn reissu. Meillä hakusessa kenkäteline. Smirre oli mukana ja
hänellä oli kuormassa kaikenlaista baarissa tarvittavaa tavaraa. Lautasia paistinpannuja, kuppia ja kippoa vaikka minkälaisia. Lisäksi
huopia kylmiä talvi-iltoja varten.

29.8.

Ohjelmassa skootterikaupassa uuden skootterin rekisteröintipapereiden päivitys. Uuden ovat luvanneet syyskuun eka viikolle.

31.8.

Kirpparikierros kaupungilla, että mitä ovat viikolla saaneet aikaan.
Katutyöt on vielä Magan nurkilla pahasti kesken.
Kaiken maailman juhlia on jatkuvasti Viikolla oli Semana Bávara ja
heti perään Oktoberfest. Lisäksi samaan aikaan on Pinoleressä oma
kyläjuhla. Rannan parkkipaikalla mosteriautojen esitys. Seuraavana
viikonloppuna Martiañezin rannassa Festival audiovisual de deportes extrenos.
Charcolle ovat saaneet Dinamico ravintolan valmiiksi ja ollut jo auki
viikon verran. Kaikki ajallaan….

Syyskuu 2019
6.9.

Kävin hakemassa uuden skootterin, jota olin odotellut jo liki viikon.
Nyt on alla Daelim 250.
125 Aprilia on huollossa, sillä sivutuen sähkölaitteet on “hapettuneet” ja se käynnistyy vaikka sivutuki on alhaalla. Tästä asiasta katsastusmies minulle huomautti, joten se on korjattava.
Nyt pitää miettiä, että mitä tekis entiselle.
Yritänkö myydä vai vuokraanko sitä jollekin halukkaalle.

14.9.

Kesäloma lähenee loppuaan.
Tänään avaa ovensa uuden suomalaisyrittäjän Bar Corona. Päivä ja
Mantsu avaa baarinsa ovet klo. 14:00 Anatolian alakerrassa osoitteessa Calle Hermanos Fernandes Perdigon 12

23.9.

Thomas Cook konkurssiin.

25.9.

Tänään saimme Smirren kanssa päätökseen Cuatro Vientosin pikku
tuunaukset. Osittain rikkinäiset valotolpat poistettiin ja uudet valolyhdyt laitettiin katoksen pystytolppiin. Koska halusimme johdot
pois näkyvistä, niin uitimme ne katoksen palkkien sisään. Se olikin
mielenkiintoinen projekti, mutta nyt ne on piilossa, joen talvikausi on
valmis alkamaan.
Tänään sain Aprilian huollosta ja nyt sekin on katsastusmiehen vaatimassa kunnossa. Nyt voi sanoa että on ”kahden scootterin loukussa”.

29.9.

Afurissa. Tänään ohjelmassa oli pieni, ja kevyt puolipäiväretki. Kävimme Tamaditen rannassa pikku picnikillä.

Kun palasimme Afuriin niin kuulimme ”papan baarissa” että Teneriffalla koko saaren kattava sähkökatko.
Reissun jälkeen kävin hakemassa Jussilta hitsaustyöt. Erään suomalaisen sähkökäyttöiseen pyörätuoliin piti tehdä uudet telineet joissa pidetään jalkoja. Entiset kun oli vinksahtaneet kallelleen kun ne
oli rakennettu liian heikoiksi.
Illalla lähdimme katselee, että saisiko Puertossa jostain jotain pientä
syötävää. Ainoa paikka josta saimme hampurilaisen oli ”kirkkobaari”
Heillä oli paistotaso (planza) joka toimi kaasulla. Olivat juuri laittamassa kiinni, koska keittiössä ei ollut valoja. Taskulampun valossa
ruoan laittaminen ei kunnolla onnistu.
Sähkö katko jatkui n. 9 tuntia. Valot palasi illalla 23 paikkeilla.
Nyt on kesäloma loppunut ja arki alkanut!
Lokakuu 2019
1.10.

Puutarhan hoito jatkuu. Viime kuun lopussa saimme sieltä banaaneja n. 30 kpl. ”nipun”. Kypsyivät samaan aikaan, joten meillä riitti syötävää. Pari uutta terttua on tulossa, mutta niihin menee vielä aikaa.

5.10.

Meillä on muutamien suomalaisten kanssa sopimus, että laitamme
heidän asuntonsa asuttavaan kuntoon ennen heidän tuloaan. Nyt sitä tekemistä on viime päivinä riittänyt.

10.10.

Dacian huoltovalo syttyi. Se tarkoittaa, että on täyttynyt 5000km tai
vuosi edellisen huollon jälkeen. Minun kohdalla se oli vuosi.
Nyt on uusi huoltoaika varattu torstaille 17.10. Renaultin huolto on
lopetettu La Orotavassa, joten lähin paikka on Tacorontessa.

14.10.

Taas on yksi suomikämppä laitettu asuttavaan kuntoon. Hyvä siihen
on asukkaiden tulla talvea viettämään.
Tämän syksyn ensimmäinen lääkekuuriresepti on kourassa. Lisäksi
pitää käydä piikillä kolme kertaa.

31.10.

Lääkekuuri on syöty, mutta yskä tuntuu jatkuvan sitkeänä. Olen jo
ottanut pari pullollista (kaksi viikkoa) yskänlääkettä. Hitaasti tuntuu
auttavan.

Marraskuu 2019
1.11.

Tänään Smirre’s Bar Cuatro Vientos vietti virallisia syyskauden avajaisia.

5.11.

Sateinen viikonloppu tulossa joten Batanin patikoinnit on vaarassa.

6.11.

Batanin patikka peruttu (sade).

8.11.

Batanin patikka peruttu (sade).

10.11.

Paisaje Lunar. Edellisestä Lunarin patikoinnista oli jo kulunut 5,5
vuotta.

15.11.

Jännitettiin Suomen ja Liechtensteinin välistä jalkapallo-ottelua.
Suomi varmisti voitolla paikan Jalkapallon EM kisoihin.

21.11.

Tänään otettiin käyttöön Puerton uusi linja-autoasema. Sen rakentaminen alkoi huhtikuussa 2018 ja se avattiin tänään. Paikalla vaikutti, että kaikki ei vielä ole valmista, mutta lähtevät ja saapuvat
bussit pystyvät siellä jo operoimaan.

28.11.

Batanin patikka. Sää suosi, joten päästin ihailemaan maisemia ihan
kunnolla. Metsäosuudet olivat hieman varjoisia ja paikka paikoin
”märkiä” sillä yö- ja pilvikosteus oli polut saanut aikalailla märiksi.

29.11.

Batanin patikka.

Joulukuu 2019
1.12.

Jouluvalojen sytytysajasta oli liikkeellä niin monta versiota, mutta
mikään niistä ei pitänyt paikkaansa.
Olin illalla Charcolla odottelemassa valoja, mutta kun mitään ei tapahtunut, siirryin n. 20 paikkeilla kirkkopuistoon. Siellä jatkui joululaulut ja jotain muita esityksiä. n. 20.45 valot viimein syttyivät.

2.12.

Batanin patikka. Reitti on hienoissa maisemissa, vaikkakin luonnon
heräämisen ja kukintojen paras aika on vasta helmi- maaliskuussa.

8.12.

Teno Alto. Ehkä tämän vuoden viimeisin patikka, sillä Hanna tulee
joulun viettoon ja olemme varanneet muuta ohjelmaa hänen loman
ajaksi.

11.12.

Tänään ostin netin kautta liput 17.12. pelattavaan koripallo-otteluun
Iberostar vs. Mornar bar. Ottelu alkaa tiistaina 19:30 ja kestänee n.
tunnin.
Sitä ennen käymme kuitenkin katsomassa Teneriffan jalkapalloottelun la. 14.12. jos sää sen sallii.

13.12.

Hanna tuli parin viikon lomalle Puertoon.

18.12.

Parin päivän lomalla etelässä Mediterranea Palace hotellissa.

20.12.

Palattiin kotiin hotellilomalta ja saatiin heti Belairin pihassa joku
tummatukkainen naistaksiautoilija riemastumaan, kun purimme
laukkuja auton peräkontista. Heti alkoi hänen kännykkäkameran salamavalo vilkkuun, kun otti kuvia meistä ja autostamme.

24.-27. Meillä Jouluaaton vietto alkoi siten, että osallistuimme Smirre’s
Cuatro Vientosissa jouluruokailuun. Joulupäivänä ja sitä seuraavina
oli vuorossa eri ruokapaikkojen kiertelyä, ja eilen se päättyi Titós
Bodeguitan tapaksiin.
31.12.

Uuden vuoden vastaanotto aloitettiin klo. 16.00 osallistumalla Smirre’s Cuatro Vientosissa Vanhan Vuoden päätösjuhlaan. Siellä pöytiin kannettiin vadeissa tapaksia mm. savulohimousse-leipäsiä, juustoja, hedelmiä, perunasalaattia, sienisalaattia, nakkeja, marinoi-tuja
kasviksia, paahtopossua sekä jälkiruokaa.
Myöhemmin siirrymme Charcon puiston ympäristöön / kalasatamaan seuraamaan vuoden vaihtumista.

.

Hyvää Uutta Vuotta!

