Tammikuu 2020
1.1.

Hyvää Uutta Vuotta

3.1.

Bollullossa aamulenkillä. Kävelyn aikana testailin Samsungin
älykellon Map My Run ohjelmaa, jonka pitäisi piirtää myös reitti
kartalle kaikkineen tietoineen.
Kyllähän se retin piirsi, mutta appi sekoili muutaman kerran ja se
jumittui. Jouduin käynnistämään sen useasti uudelleen, ja sen
seurauksena puolet matkasta jäin tallentumatta. Kun sain sen
kotona uudelleen käyntiin ja tallennetuksi reitin, niin matkaa reitille
oli kertynyt yli 23 km.
Poistin ohjelman kellosta ja sitten asensin sen uudelleen.
Seuraavalla kerralla ohjelma testataan uudelleen

4.1.

Enpä saanut Map My Run ohjelmaa toimimaan tänäänkään.
Pari tuntia seurattiin jääkiekkoa ja odotettiin että suomi pääsisi
finaaliin. Toisin kuitenkin kävi. Suomi hävisi ottelunsa ja joutuu
Ruotsin kanssa pronssiotteluun.

5.1.

Loppiaisen lähestyminen on havaittavissa katukuvassa. Jos
jonkinlaista tapahtumaa on ”kalasatamaan” järjestetty. Klo. 10
aikaan tuli mereltä jonkin sortin ”Reyes kulkue” Kuningasta tuotiin
veneellä ja kalasatamassa oli satamäärin aikuisia ja lapsia
odottelemassa. Arvatenkin meteli oli sanoin kuvaamaton.
Voi vain Ihmetellä, että miksi äänen pitää olla niin valtavan kovalla,
kun kuitenkin pienet lapset viedään lähes aina eturiviin. Sieltä ne
kuulovammat saa alkunsa.
19.30 alkoi odotettu Reyes kulkue. Olin lähtöpaikalla kuvailemassa,
sillä kuvittelin. että saisi osan kuvista otettua vielä valoisaan aikaan.
Valoisaa ei ollut, mutta kansaa oli tienvierustat täynnä.
Perinteisesti kulkueesta heiteltiin karkkeja lapsille. Vierelläni seisoi
pieni poika, joka oli molemmat kädet ojossa odottelemassa, että
joku karkeista osuisi hänen käteen.
Aikuiset turistit olivat sitä mieltä, että karkit kuuluu heille. Kun
kourallinen makeisia lensi vaunusta yleisön sekaan, niin em. aikuiset
ryntäsivät niitä itselleen keräämään, jolloin pienet lapset jäivät ilman.
Minä onnistuin pelastamaan pari kourallista pojalle joka auliisti
odotteli niitä kädet ojossa ilman tulosta. Onneksi oma toimintani sai
muutaman muunkin vierelläni olleista aikuisista antamaan osan

karkeistaan pojalle, joten hän taisi loppujen lopuksi saada niitä
riittävästi.
7.1.

Käytiin testaamassa kolmas Intialainen ravintola. Nyt oli vuorossa
Indian Crown joka on entisen Tic Tac ravintolan tiloissa.
Paikka sisätiloiltaan ihan siisti. Ensin asetuimme ikkunapaikalle,
jotta voisimme seurata kadun elämää ruokaa odotellessa. Siinä
vaiheessa emme vielä tienneet, että se odottelu venyy liki tunnin
mittaiseksi, vaikka ravintolassa oli meidän lisäksi vain 4 muuta
asiakasta, joista kaksi oli jo ruokaillut. Meidän jälkeen sinne tuli 5
asiakasta lisää.
Kun ulko-ovessa ei ollut lukkoa, niin se oli koko ajan raollaan auki
ja siitä kävi melkoinen ”vinkka” suoraan meidän pöytäämme, joten
jouduimme vaihtamaan paikkaa, koska odottelu vain jatkui.
Ensimmäinen ruoka-annos, joka tuli keittiöstä, meni pöytään,
johon tuli asiakkaat meitä myöhemmin, ja selityksistä vaikutti, että se
ei ollut sitä mitä he olivat tilanneet. Kahteen kertaan kävi tarjoilija
asiaa pöydän vieressä selvittämässä.
Sitten oli vuorossa pahoittelu ja anteeksipyytely, meiltä, koska
ruokamme kanssa oli jotain sekaannusta. Kohta tarjoilija kävi
kysymässä, että olemmeko tilanneet lammasta. Vastasimme että
emme ole. Taas keittiössä seliteltiin, ja käsiä leviteltiin.
Kun oli kulunut 55 min. niin me saimme ruokamme.
Lopputulos tästä ruokapaikasta on se, että ruoka on hyvää, mutta
palvelu huonoa, hidasta ja sekoilevaa.
Sekoilun ongelma vaikutti olevan se, että kokki ymmärtää vain
englantia, ja kun me tilasimme espanjankielisestä listasta, niin
tarjoilija joutui kääntämään tilauksemme englanniksi. Se aiheutti
jonkinlaiset sekaannuksen keittiössä.
Me olimme tilanneet ruokajuomaksi vettä, joten odottelu oli pitkästyttävää. Jos olisimme tilanneet viiniä, niin ehkä odottelu olisi ollut
hauskempaa. ষ

10.1.

Näkövammaisen opaskoirakin tarvitsee opastusta. Olin tänään
tekemässä 7,5 km kierrosta Ving hotellilta. Maritim - LIDL – Vera –
Ving. Tarkoitus opettaa koiralle lenkki, jota sen omistaja voisi
itsekseen kiertää.
Samalla vertailin, että miten kännykän eri softat mittaa, ja merkitsee
kuljettua reittiä.
Käytössä oli kaksi puhelinta. Samsung S 7 ja Honor 7 Lite.

Samsungissa MapMyRun ja Honorissa SportTracker. Molemmat
toiminnassa reitillä, jonka pituus Garmin 300 navigattorilla mitattuna
on 7,5 km.
 Samsung Galaxy S 7 ja MapMyRun sai matkalle pituudeksi
7,61 km.
 Honor 7 Lite ja SportTracker sai matkaa 8,67 km.
Kun noin lyhyellä matkalla ero on yli 1 km, niin ero voi johtua
kännykän GPS tarkkuudesta. Paikannuksessa oli käytössä GPS,
Wifi ja mobiiliverkko.
Honorin mittaama matka on n. kilometrin enemmän, kun Garminin,
joten nyt heittää joko SportTracker tai honorin paikannus.
22.1.

Tänään kolmatta kertaa lenkillä opaskoiran, ja omistajan kanssa.
Nyt seurattiin, että miten hyvin koira on oppinut tehtävänsä ko.
reitillä. Hyvin oli oppi mennyt perille.
Mielenkiintoista oli seurata vierestä, että miten hyvin koira eri
tilanteissa liikenteessä toimii. Se on koiran ja omistajan saumatonta
yhteistyötä, että kaikki onnistuu ilman haavereita. Niitäkin on
kuulemma sattunut.

Helmikuu 2020
3.-18.2 Puutarhan hoitoa ja muutenkin kevyesti vietetty helmikuun alkua.
8.2.

Skootteriajelupäivä. Päivän kohteena oli Costa El Sauzal

9.-10.2. Olimme hakeneet merivesialtaan toimistolta alennukseen
oikeuttavat, joten nyt oli aika käyttää niitä. Kahtena päivän kävimme
muutamia tunteja paikalla ja paistattelimme päivää ja jopa uimme.
Edelliset korttimme haimme 7 vuotta sitten, ja ne vanheni ennen kun
ehdimme niitä käyttää.
15.2.

Skootteriajelupäivä. Tänään kävimme tutustumassa Mesa del Mar
nimiseen paikkaan.

22.2.

Tänään oli karnevaalin ohjelmassa aloituskulkue. Se kuitenkin
peruttiin, caliman ja voimakkaiden tuulien takia. Tuulen
voimakuudeksi oli ennustettu jopa yli 100 km/h
Teneriffan molemmat lentokentät suljettiin illalla.

23.2.

Kaupungin kadut oli niin tyhjiä, että välillä tuntui että täällä ei asu
ketään. Kaikki oli noudattanut Ayuntamienton ohjetta, pysyä
sisätiloissa ja tyhjentää parvekkeet.
Hiekkaa on autojen katoilla runsaasti, joten pesupaikoilla on kohta
tungosta.

24.2

Tänään illalla pysyttelimme edelleen sisätiloissa, koska hiekkaa on
ilmassa niin runsaasti, että hengittäminen voi olla vaarallista.
Muellella karnevaalipippalot jatkui parin päivän tauon jälkeen.

25.2.

Ayuntamiento ilmoitti tänään että kun viikonloppuna jouduttiin
perumaan karnevaalitapahtuman kahden päivän ohjelma, ne
vietetään piñata päivän jälkeisenä viikonloppuna, eli 6 ja 7
maaliskuuta.

26.2.

Karnevaalin ohjelmassa Sardiinin hautaus. Päivällä sardini oli
kaupungilla nähtävillä ja sen vieressä vietettiin perinteisiin kuuluvia
suruvalvojaisia.
Myöhemmin sardiini kuljetettiin Colonille, kulkueen lähtöpaikalle.
Saattokulkue lähti liikkeelle 21.00 Kalasatamassa sardiini
”polttohaudattiin”. Sen jälkeen oli näyttävä ilotulitus, jonka jälkeen
hautajaisvieraat siirtyivät jatkamaan karnevaalijuhlintaa.

28.2.

Tuulen suunta on Atlantilla muuttunut, ja nyt ennustavat että calima
palaa saarille uudelleen.
Tuuli puhalsi edellisen caliman hiekat Atlantille, ja ne jäi sinne
pyörimään.
Nyt tuuli on muuttanut suuntaa ja puhaltaa hiekkoja takaisin kohti
saaria.
Minä olen saanut yskää ja kurkunkäheyttä edellisestä calimasta,
joten en odota uutta calimaa.

29.2.

GRAN COSO 2020 Se tietää, että karnevaaliviikot loppu.
Sunnuntaina on vielä Piñata (lasten päivää). Calima kuitenkin
aiheutti sen, että kahdelta päivältä ohjelmien läpivieminen ei
onnistunut, joten Ayuntamiento on luvannut että 6. ja 7. maaliskuuta
saa viettää puuttuneet karnevaalipäivät. Sen verran tärkeää on
juhliminen täällä Puertossa.

Maaliskuu 2020
1.3.

Batan

4.3.

Oli aika uudistaa ajokortti. Sen tein La Herrerian vieressä olevalla
Centro médico el Coche lääkäriasemalla. Otin mukaan entisen
ajokortin kortin ja lisäksi passin ja NIE paperin.
Ensin selvitettiin, että miksi tulen sitä uusimaan, vaikka se on vielä
voimassa 3 kk. Selitin että lähden myöhemmin suomeen ja se
vanhenee suomen reissun aikana, joten tarvitsen sen ennen
suomeen lähtöä.
Paperien selaus ja normaalit tarkastukset. näkö, kuulo, verenpaine
ja mahdollisten sairauksien olemassaolo. Erityisesti kiinnosti
Diapetes.
Kun niissä ei ollut estettä, niin toimistoon ja siellä hieman tutkittiin
käsien toimintaa ja sitten tietokoneen web-cameralla kuva ja se oli
siinä. Hieman on kuvavaatimukset toisenlaiset, kun suomessa.
Lopuksi 45€ tiskiin ja se oli siinä. Mukaan sain paperin, jossa
todistus siitä, että uuden kortin anomus on jätetty.
Luultavasti ikä ja EB eli ”pikku E” aiheuttaa sen, että kortti on
voimassa vain 3 vuotta, joten sitten taas uusimaan.

11.3.

Viikon olen seurannut tiiviisti, miten tuo korona virus etenee, ja
leviää. Meillä on kesäksi varattu runsaasti lentoja (8 eri lentoa).
Jos niistä yksikin perutaan niin se kaikella todennäköisyydellä
vaikuttaa muiden lentojen toteutumiseen. Nyt sitten vain odotellaan
ja seurataan tilannetta

14.3.

Korona jatkaa leviämistään. Tänään on julistettu 14 vrk:n mittainen
”poikkeustila” / ”hätätila” ja se alkaa heti huomenna, eli 15.3.

15.3.

Poikkeustilan ensimmäinen päivä.
Ulkona ei saa liikkua kuin alla mainituissa asioissa.
Säädösluonnoksen mukaan kotoaan saa poistua vain
seuraavissa välttämättömissä tilanteissa:
1. Elintarvikkeiden, apteekkitarvikkeiden tai muiden
perustarvikkeiden hankinta
2. Asiointi terveyskeskuksessa tai sairaalassa.
3. Työmatka.
4. Kotiinpaluu.
5. Vanhusten, alaikäisten, huollettavien, vammaisten tai erityisen
heikkojen henkilöiden avustus ja hoito.
6. Pankkialan asiointi.
7. Pakottava este tai tarve.
8. Mikä tahansa muu vastaava, perusteltavissa oleva aktiviteetti.

Ulkona liikkumista rajoittavan kiellon tarkoitus on vähentää
ihmiskontaktit minimiin, jotta virustartunnat saataisiin taltutettua.
Vaikka tämä vielä tuntuukin itsellekin vähän kuin olisi jännällä
seikkailulla, niin tarkoitus on pysyä omassa kotona, hotellin aula tai
taloyhtiön yhteiset tilat eivät ole kotona.
16.3.

Poikkeustilan 2. päivä
Kaksi päivää oltu poikkeustilan mukaisesti kotona. Tänään otimme
ohjelmaksi oman asunnon siivouksen. Olemme tottuneet siivoamaan asuntoamme yhdessä, joten molemmilla on omat työnsä siinä
projektissa. Ei turhia liikkeitä, joten aikaa ei mene, kun pari tuntia.
Ruoka on toistaiseksi riittänyt, joten kauppaan ei vielä ole ollut
asiaa, mutta sekin tilanne koittaa parin päivän sisällä.

17.3.

Poikkeustilan 3. päivä. Teneriffalla 27 uutta tapausta.
Tänään ei tehty mitään erikoista. Luettiin poikkeustilaa liittyviä
kirjoituksia, ja tiedotuksia, ja seurasimme televisiosta annettavia
ohjeita

18.3.

Poikkeustilan 4. päivä. Teneriffalla 24 uutta tapausta.
Tänään kävin apteekissa täydentämässä lääke- ja vitamiini
varastoja. Hiljaista oli kaduilla. Näin vain 3-4 henkilöä, jotka liikkuivat
samoilla asioilla.
Kuulopuheita on aina liikkeellä, yksi niistä tietäisi, että tämä tila tulisi
jatkumaan huhtikuun 20 päivään saakka.

19.3.

Poikkeustilan 5. päivä. Teneriffalla 51 uutta tapausta.
Tänään mene käymään kaupassa ostoksille. Samalla käyn myös
apteekista, kun eilen unohdin yhden ostettavan tuotteen.
Mercadonassa oli ”portsari” ovella, joka antoi ohjeita, miten tulee
kaupassa toimia. Ensin otetaan paperitelineestä paperia ja
lorautetaan siihen desiainetta seinässä olevasta telineestä. Sitten
paperilla pyyhitään ostoskärryn kahva puhtaaksi ja sitten kaupoille.
Kärry palautetaan omalle paikalleen ja se on siinä.
Kello 19.00 oli jälleen parvekeaplodien aika. Se kesti 2-3 min. ja on
tarkoitettu kaikille työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään
korona viruksen nujertamiseksi. Tätä ymmärtääkseni jatketaan
kunnes tauti on nujerrettu.

20.3.

Poikkeustilan 6. päivä. Teneriffalla 25 uutta tapausta.
Valvonta kiristyy

Lainaan tähän Riikan Face kirjoitusta:
Poliisi tiedottaa, että "los días de pedagogía han terminado" eli
Ollin oppivuodet on nyt ohi. Heillä on ollut ohjeet, että nämä
poikkeustilan ensi päivät ollaan hieman löysemmin rantein
rikkomusten kanssa, mutta ei enää. Sakkoja alkaa rapisemaan, jos
ei noudata määräyksiä.
Onhan noita videonpätkiä sakotustilanteista jo netissä nähtävillä.
Muuan ”canarioso” pistettiin rautoihin, kun ei totellut.
Santa Cruzissa ensimmäinen vankeustuomio (4kk) henkilölle, joka
ohitti pysähtymättä kontrollipaikan, jossa tarkastetaan ihmisten
liikkumisen tarpeellisuus, eli sisältyykö se poikkeustilaan annettuihin
liikkumislupiin.
Meidän karanteenipäivien rutiinit on alkanut hioutumaan. Aamupalan
jälkeen on ollut siivousta, komeroiden, ja kaappien järjestelyä.
Tarpeetonta tavaraa olen kuskannut roskiin jo monta pussillista. Nyt
on hyvää aikaa tehdä ”inventaario” sillä olemme asuneet tässä
asunnossa jo 15 vuotta. Siinä ajassa tavaraa kertyy, mutta myös
kaikenlaista on jäänyt jo tarpeettomaksi.
Olemme taas ottaneet vuoden verran toimettomana olleen infrapunasaunamme käyttöön, ja aiomme pitää saunailtoja ainakin karanteenin ajan.
21.3.

Poikkeustilan 7. päivä. Teneriffalla 43 uutta tapausta.
Viikko tulee täyteen rajoitettua liikkumista.
Tänään on tarkoitus käydä toisen kerran kaupassa, täydentämässä
ruokatarpeita, ja samalla ”kotiutan” retkivarusteita, jotka on ollut
lainassa kavereilla. Niille kun ei nyt ole toistaiseksi käyttöä.
Illalla yritimme ajankuluksi pitää parvekebileitä. Tunnin verran se
onnistui, sitten alkoi ilma viilenee joten siirryimme sisätiloihin
katselemaan telkkariohjelmia.

22.3.

23.3.

Poikkeustilan 8. päivä. Teneriffalla 30 uutta tapausta.
Alkoi säpinä Puertossa, kun Finnair ilmoitti, että se järjestää ti 24.3.
kaksi (koronalentoa) Teneriffalta suomeen.
Lentolippuja olen tänään lähtijöille tulostellut, ja joitakin auttanut
lippujen tilaamisessa.
Poikkeustilan 9. päivä. Teneriffalla 46 uutta tapausta.
Monella on tänään ollut kiireinen päivä, sillä ennen huomista lentoa
pitää saada asunto kesäkuntoon.

Finnairin järjestämät kaksi palautuslentoa tuli myyntiin yllättäen.
Ensin levisi tieto yhdestä lennosta sosiaalisessa mediassa
kulovalkean tavoin, ja varausbuumi alkoi välittömästi.
Täällä oli kaikkia suomeen haluavia kehotettu ilmoittautumaan UM
sivuilla, jotta saavat tarkan tiedon siitä, että kuinka monta suomeen
haluavaa lentoa odottaa. Kun konetta ei oteta täyteen, vaan paikkoja
myydään silleen harvakseen, että matkustajat ei istu liian lähekkäin.
Varaus oli ehkä niin nopeaa, ja runsasta, että kohta tuli uusi ilmoitus.
Finnair laittaa toisen lennon samalle päivälle. Tiistain on siis kaksi
lento TFS kentältä suomeen.
Lennolle on lähdössä yksistään Puertosta n. 130 henkilöä, ja muilta
paikoilta lisää. TITSA on varannut siihen 7 bussia. Bussitkin ottavat
matkustajia väljästi istumaan, jotta lähikontaktilta vältytään.
Lisäksi TITSA yhtiö on ilmoittanut, että bussikuljetus ei maksa
mitään, mutta matkustajalla tulee kuitenkin olla voimassa oleva
TEN+ kortti matkustamista varten. Sitä pitää käyttää lukijassa, mutta
korttia ei veloiteta.
Karanteenissa ollessakin voi olla kiireinen päivä. Ohje sallii liikkumisen, jos kyseessä on iäkkäiden henkilöiden auttaminen. Minä lähdin
liikkeelle jo aamulla heti klo 9 jälkeen.
Olemme tänään tyhjennelleet suomalaisten jää- ja pakastekaappeja.
Kun Norwegian alkoi perumaan lentoja, niin monet kävivät tekemässä ostoksia seuraavalle viikolle, koska ei ollut mitään tietoa kotiin
pääsystä, ja osittainen ulkonaliikkumiskielto (karanteeni) jatkuu.
Nyt meillä on ruokaa kaapit täynnä, joten ostoksille ei ole tarvetta
moneen päivään.
24.3.

Poikkeustilan 10. päivä. Teneriffalla 71 uutta tapausta.
Aamupäivän seurasimme suomalaisten kotiin lähtöä.
Yli 130 suomalaisen matka lentokentälle alkoi pikkuhiljaa. Belairista
ensimmäiset lähti jo aamulla yhdeksän paikkeilla, vaikka kaikille oli
ilmoitettu, että liian aikaisin ei bussiasemalle kannata tulla, jotta ei
keräänny liian suurta ihmisjoukkoa sinne parveilemaan. TITSA
tietää, että suomalaiset ovat aina ajoissa, tai jopa etuajassa, joten
bussit olivat asemalla jo tuntia ennen lähtöä odottelemassa.
Iltapäivä kului sitten entiseen malliin. Ruokailua, välipalaa, siestaa ja
kahvia. Illalla sitten infrapunasaunassa hikoilua ½ tuntia

loppuilta on varattu viestittelyyn kavereiden kanssa, sekä mahdollisille tv ohjelmille ja uutisille.
25.3.

Poikkeustilan 11. päivä. Teneriffalla 86 uutta tapausta.
Aamun ensimmäinen ohjelma on koronatilaston katsominen.
Päivittäin seuraamme, että milloin tuo uusien tartuntojen luku
taulukossa alkaa pienenemään.
24.3. saakka saimme seurata koronan etenemistä taulukosta. Nyt se
seuraaminen vaatii hieman hakemista. Eri nettilehdet jakavat tietoa
eri tavalla. Nyt yleisin ilmoitus on kokonaismäärän ilmoittaminen, ja
sekin vaihtelevasti

Ilta meni sitten viihteen parissa. Katselimme 8 jaksoa Kontio ja
Parmas ohjelmia. Piti ostaa RUUTU+ jotta riittää katseltavaa.
26.3.

Poikkeustilan 12. päivä. Teneriffalla 91 uutta tapausta.
Päivittäin ei oikein ole muuta, kun seurata uutisia ja tilastoja siitä,
että milloin nuo tartunnat alkavat vähenemän.

27.3.

Poikkeustilan 13. päivä. Teneriffalla 85 uutta tapausta.
Omissa päivissämme ei ole mitään uudistusta tapahtunut. Sisällä
pysytään ja kaupassa käydään pari kertaa viikossa.

28.3.

Poikkeustilan 14. päivä. Teneriffalla 41 uutta
Tänään espanjan hallitus on päättänyt lisätoimista koronan
torjunnassa. Lisätietoa on luvattu huomisen päivän aikana.

29.3.
30.3.

Poikkeustilan 15. päivä. Teneriffalla 9 uutta
Poikkeustilan 16. päivä. Teneriffalla 20 uutta

Eilen tuli karanteenimääräyksiin lisäystä. Tästä päivästä lähtien
karanteeniin määrättiin kaikki työntekijät, joiden tekemää työtä ei
lueta vallitsevan tilanteen vaatimiin välttämättömiin töihin.
Aikaisemman karanteenin ilmoitettiin jatkuvan 20.4. saakka. Nyt
lehdissä kirjoittavat, että se saattaa jatkua huhtikuun loppuun
saakka.
Hyvä näin, sillä olen mieluummin karanteenissa kotona, kun
sairaalassa.
31.3.

Poikkeustilan 17. päivä. Kaikilla saarilla tännä yhteensä 1262
tapausta
Eilisen päivän tilastot ilmoitettiin eilen illalla 22 jälkeen, ja tänään
saatiin saarikohtaiset tiedot, eli tilastot on aina päivän viiveellä.
Ihan vaan ajankuluksi olen kerännyt päivittäin tilastotietoja, sen
verran, kun olen löytänyt. Nyt maaliskuun loppuun tässä keräämäni
tiedot exel taulukossa koko kuukaudelta.

Huhtikuu 2020
1.4.

Poikkeustilan 18. päivä. Teneriffalla 85 uutta tapausta
Kuukausi vaihtui siten että, Canarian saarilla oli 1380 Corona
potilasta. Teneriffan osuus siitä on 826. Uusia potilaita on
Teneriffalla ilmaantunut 85.

2.4.

Poikkeustilan 19. päivä. Teneriffalla 44 uutta tapausta
Poliisit on alkanut tarkastamaan kaupan ovella, että mitä ne sieltä
oikein ostavat. Ovat huomanneet, että samat ihmiset ovat kaupassa
joka päivä, vaikka ohjeistus on, että on ostettava useamman päivän
ruokatarpeet kerralla. Siten vältetään turhien ruuhkien tekemistä, ja
isojen ryhmien ruuhkautumista kauppojen oville.
Minä kävin tänään kolmatta kertaa kaupassa, ja olemme olleet
karanteenissa kohta 3 viikkoa.

3.4.

Poikkeustilan 20. päivä. Teneriffalla 23 uutta tapausta
Nyt korona menossa parempaan suuntaan. Vain 23 uutta
koronatapausta tänään.
Nämä ovat eilisen päivän tilastoja, koska saarikohtaiset tiedot
julkaistaan aina seuraavana päivänä.

4.4.

Poikkeustilan 21. päivä. Teneriffalla 53 uutta tapausta
Tänään kuultiin, että karanteeni tulee jatkumaan 26.4. saakka. Hyvä
näin, sillä’ vaikka viruksesta toipuu, niin toipunut henkilö voi levittää
virusta vielä pari viikkoa, vaikka ei itse enää oireile.

5.4.

Poikkeustilan 22. päivä. Teneriffalla 25 uutta tapausta
Eilen löysimme netistä parantuneiden tilastoa, ja siitä näkyy, että
parantuneita on enemmän, kun uusia sairastuneita. Suunta on
oikea.

6.4.

Poikkeustilan 23. päivä. Teneriffalla 109 uutta tapausta
Tänään oli aamukahvin jälkeen ohjelmassa keittiön kaappien
siivous.
Koronatilastointi muuttui tänään, ja siitä johtuen Teneriffan kohdalle
merkattiin 109 uutta tapausta. Tämä johtuu siitä, kun ihmiset ovat
kirjoilla yhdellä saarella, mutta asuvat toisella saarella.
Tilastot on nyt muutettu jotenkin vastaamaan sitä tilannetta, että
minkä saaren sairasvakuutuksen piiriin kukakin kuuluu. Teneriffan
tilastoihin on merkitty n. 80 potilasta muilta saarilta.

7.4.

Poikkeustilan 24. päivä. Teneriffalla 42 uutta tapausta
Tänään tilastot paranivat, kun uusia tapauksia on vain 42.
Huomenna nähdään, kuinka monta potilasta merkitään millekin
saarelle.
Meidän päiväohjelmat on aika lailla rutinoitunut samanlaiseen
kaavaan. Aamupalan jälkeen parvekkeella paistattelemaan päivää,
ja jumppaamaan. Käsipainoja on yli 10 kiloon saakka, joten ne
riittävät hyvin meidän jumppaan.
Joskus mukana saattaa olla kitara ja silloin harjoittelen joitakin
sointuja. Kun aurinko menee pois näkyvistä, siirrymme ruokailuun,
kahvitteluun ja siestan viettoon. Illalla sitten elokuvia, uutisia,
sosiaalista mediaa ja lopuksi saunomista infrapunasaunassa.

8.4.

Poikkeustilan 25. päivä. Teneriffalla 18 uutta tapausta
Klo. 19 oli jälleen parveketaputukset kaikkien niiden kunniaksi, jotka
tavalla tai toisella osallistuvat koronan torjuntatyöhön.
Meidän alueella on alusta lähtien ollut yhdellä parvekkeella kovaääninen, josta musiikki on kuulunut. Aluksi taputukset alkoivat
Restistiré kappaleen säestyksellä. Siitä tuli kappale, joka soi
kaikissa paikoissa, jossa taputuksia esitettiin. Nyt meillä on alkanut
soimaan ihan mitä sattuu “rämpytys” musiikkia, eikä sen tapahtuman
tunnelma ole enää se mikä alussa. Nyt kun alkuperäinen tunnelma

on mennyt huonon musiikin takia, niin emme ole siihen muutamaan
päivään osallistuneet.
9.4.

Poikkeustilan 26. päivä. Teneriffalla 56 uutta tapausta
Tilanne koronan suhteen “elää” koko ajan. Jotkut käyrät näyttävät
ylöspäin ja toiset alaspäin. Parantuneiden määrä kuitenkin koko ajan
on nousukiidossa, joten +/- tilanne on parempaan päin.
Vaikuttaa oikeasti, että ei me turhaan olla kotona kuukautta vietetty.
Puertossa myös paikalliset on ohjeita hyvin noudattaneet, mutta
aina on joitakin jotka kuvittelevat, että ohjeet ei heitä koske. Jos
loputkin noudattaisi määräyksiä, niin me voitaisi päästä jo ennen
kesää kaupungille liikkumaan.
Espanjan pääministeri Pedro pohtii jo, että tarpeen mukaan
poikkeustilaa jatketaan 10.5. asti.

10.4.

Poikkeustilan 27. päivä. Teneriffalla 14 uutta tapausta
Olemme tilanteessa, jossa hotellimajoitus ja huoneiden vuokraustoiminta on nyt kiellettyä. Kuitenkin yhden suomalaisen naapuritaloon, joka on Airbnb talo, tuli espanjalainen perhe, joka vietti
äänekkäitä allasbileitä. Näin ne paikalliset ohjeita noudattaa.

11.4.

Poikkeustilan 28. päivä. Teneriffalla 6 uutta tapausta
Olen pitänyt ajan kuluksi omaa tilastoa Exel ohjelmalla noista
koronatartunnoista.
Nyt alkaa olla ongelma se, että tilastotietoja tulee monesta eri
paikasta, ja niissä on yllättävän suuria eroja. Yksi kirjaa tilastoja
asuinpaikan mukaan ja toinen sen mukaan missä on kirjoilla.
Sitten kirjaamistyyli muutetaan kesken tilastoinnin, siten että
kirjataan sen paikkakunnan tilastoon, jossa on kirjoilla, eli minkä
paikkakunnan sosiaaliturvan piiriin kuuluu. Alkoi kuvassa näkyyn
käyriä ristiin rastiin.
Sanidadin ilmoittamat luvut perustuvat aina tietoihin, jotka on kirjattu
edellisenä iltana 22 aikaan, eli ne ovat aina edellisen päivän tietoja.
COVID-19 tiedot muuttuvat päivän mittaan jonkin verran. Tarkkaa
tietoa ei ole, että mihin aikaan ne kirjataan ko. päivän virallisiksi
tiedoiksi.

12.4.

Poikkeustilan 29. päivä. Teneriffalla 10 uutta tapausta
Nyt on Teneriffalla ollut jo liki kaksi vuorokautta ilman uusia
koronaan menehtyneitä.

13.4.

Poikkeustilan 30. päivä. Teneriffalla 11 uutta tapausta

Aamulla hieman takapakkia noiden menehtyneiden kanssa. yön
aikana oli tullut muutama uusi tapaus, joten menehtyneiden määrä
on nyt 102.
6-7 vuotta palvellut vesivaraaja sanoi sopimuksen irti. Se oli jo
aikaisemmin oikutellut, mutta oli kuitenkin toiminut. Nyt se ei enää
lämmennyt ollenkaan, vaikka oli täysteho yön päällä. Sitä on pidetty
puoliteholla, koska meillä on tuo pääsyöttösulake sen verran pieni,
että ei voi yhtaikaa kovasti olla kuormitusta. Astianpesukonetta ja
pyykinpesukonetta ei voi käyttää samaan aikaan, kun uuni on
päällä.
Marian avustuksella saatiin mies tuomaan ja vaihtamaan uusi
varaaja. Nyt on taas saunominen mahdollista, kun pääsee suihkuun.
Uudessa varaajassa ei ole puolitehoa olenkaan, joten saattaa olla,
että joutuu hankkimaan kellokytkimen, jolla ohjataan vesi lämpenemään yöaikaan, kun ei ole muuta kuormitusta.
14.4.

Poikkeustilan 31. päivä. Teneriffalla 8 uutta tapausta
Kauppapäivä. Heti aamupalan jälkeen lähdin kauppaan tekemään
ruokaostoksia. Olin Mercadonan pihassa jo 8.50 joten siellä ei vielä
ollut kun 3 henkilöä odottamassa ovien avautumista.

15.4.

Poikkeustilan 32. päivä. Teneriffalla 13 uutta tapausta
Tänään pidimme oikein kunnollisen Netflix illan. Katselimme sarjasta
Karppi koko ensimmäisen tuotantokauden. Se oli 8,5 tunnin
mittainen istunto. Välillä pidimme ruoka- ja kahvitauon.

16.4.

Poikkeustilan 33. päivä. Teneriffalla 10 uutta tapausta
Normipäivä. Hieman siivousta (kalkin poistoa vesiahnoista) ja jonkin
verran jumppaa parvekkeella. Tänään ei elokuvia.

17.4.

Poikkeustilan 34. päivä. Teneriffalla 14 uutta tapausta
Hieman jumppaa ja elokuvia Pari jaksoa Tsunamista ja kolme
Karppi 2 kaudesta.

18.4.

Poikkeustilan 35. päivä. Teneriffalla 16 uutta tapausta
Tänään katsottiin loppuun Karppi ja aloitettiin seuraava sarja,
Heikolla jäällä.

19.4.

Poikkeustilan 36. päivä. Teneriffalla 7 uutta tapausta
Nyt on sitten saatu Heikolla jäällä sarja loppuun.

20.4.

Poikkeustilan 37. päivä. Teneriffalla 14 uutta tapausta
Tänään oli vuorossa ruokaostosten tekoa. Olen käynyt kaupassa
3 kertaa kahdessa viikossa.

21.4.

Poikkeustilan 38. päivä. Teneriffalla 12 uutta tapausta

22.4.

Poikkeustilan 39. päivä. Teneriffalla 6 uutta tapausta
Nyt alkaa näyttämään tilastot hyvältä. On jo ollut useita päiviä
tuossa kymmenen paikkeilla. Jokohan nyt ois se aika, että tipahtaa
tuonne 0-linjalle.
Iltaohjelmana katsottiin Paratiisi sarja telkkarista.

23.4.

Poikkeustilan 40. päivä. Teneriffalla 8 uutta tapausta
Päivällä varmistui, että karanteenia jatketaan vielä pari viikkoa, eli
10.5. saakka. Karanteenia tulee kaiken kaikkiaan 57 päivää,
eli n. 2 kk.
27.4. on lupailtu jonkinlaisia helpotuksia lapsiperheille, ja koskee alle
14-vuotiaita. Saattaa olla myös, että seniorit pääsee johonkin aikaan
päivästä käymään kävelylenkillä.
Kauppapäivä. Valmistautuminen ruokaostoksille on erilaista, kun
ennen koronaa. Silloin riitti, kun otti kassin mukaan ja lähti. Nyt pitää
varustautua maskilla, käsineillä, ja ostoskärryllä. Kärry sen takia,
että ostoksia pitää tehdä monelle päivälle, joten paino kertyy sen
verran että on parempi vetää niitä kärryllä. Kun siihen ostaa vielä 6
kpl. 1,5l vesipulloja, ja nämä kaikki kannettava käsin.

24.4.

Poikkeustilan 41. päivä. Teneriffalla 20 uutta tapausta
Tänään oli vuorossa Hiper Dinossa käynti. Hain sellaisia tuotteita,
joita en ole oppinut Mercadonasta etsimään. Minä en tykkää etsiä
tuotteita kaupoista, koska niissä on tapana vaihdella tuotteiden
paikkoja jatkuvasti. Tänään tässä hyllyssä, ja huomenna toisessa
hyllyssä. No kuoharit on aina samassa hyllyssä, joten se oli helppo
löytää.

25.4.

Poikkeustilan 42. päivä. Teneriffalla 9 uutta tapausta
Tapasbileet parvekkeella. Juustoja, ”tapaksia” ja kuoharia.

26.4.

Poikkeustilan 43. päivä. Teneriffalla 7 uutta tapausta
Tänään tuli poikkeustilaan löysennystä. Lapsiperheissä alle 14v
pääsi yhden vanhemman kanssa kävelylle. Kävelyalue on 1 km
säteellä asunnosta. Lisäksi ulkoiluaika 1 tunti. Etäisyys muista
ulkoilijoista vähintään 2 metriä
Miten kävi? Espanjalainen ei näytä ymmärtävän annettuja ohjeita.
Uutisissa näytettiin, miten perheet oli laumoittain lähteneet liikkeelle.
Molemmat vanhemmat ja lapset. Mentiin puistoihin tapaamaan
tuttuja ja vietettiin aikaa jopa kymmenen henkilön laumoissa. Suurin
osa ilman mitään suojia, vaikka niitä oli kehotettu käyttämään.
Pääsääntöisesti lähes kaikki toimivat vastoin ulkoiluluvassa annettuja ohjeita.
Illalla oli lehdessä kirjoitus, että Santassa oli jaettu 22 sakkoa
ohjeiden rikkomisesta.

27.4.

Poikkeustilan 44. päivä. Teneriffalla 7 uutta tapausta
Karanteenipäivä. Parvekejumppaa, telkkaria katsomista ja
saunomista.

28.4.

Poikkeustilan 45. päivä. Teneriffalla 6 uutta tapausta
Tänään lehdissä kirjoituksia siitä, että ulkoiluun tulee aikataulut. Kun
ensimmäisiä ohjeita espanjalaiset ei ymmärtäneet, tai ei halunneet
ymmärtää, niin nyt suunnittelevat jonkin sorttisen lukujärjestyksen
käyttöönottoa. Siinä ilmoitetaan, että kuka saa liikkua ja mihin
aikaan.
Normi karanteenipäivä. Parvekejumppaa, telkkaria katsomista ja
saunomista.

29.4.

Poikkeustilan 46. päivä. Teneriffalla 7 uutta tapausta
Normipäivä

30.4.

Poikkeustilan 47. päivä. Teneriffalla 3 uutta tapausta
Sähkölaskun maksu. Suomalaiset on suomessa, mutta sähkölaskuja
pitää maksaa. Ei se niin helppoa ole täälläkään laskun maksaminen

Ensin yritin BBVA pankkiin maksamaan automaatilla, mutta en
saanut apua maksamiseen, joten palasin kotiin ja lähdin laskuineen
postiin. Siellä se sitten onnistui. Postissa ottavat 85 senttiä
välityspalkkiota, jokaisesta laskusta.
Toukokuu 2020
1.5.

Poikkeustilan 48. päivä. Teneriffalla 1 uutta tapausta
Eilen saatiin ohjeet 2.5. alkavaan ulkoiluohjeistukseen.
Tänään on luvattu tarkennuksia em. ohjeeseen, sillä se oli niin
sekava, että suurin osa ei tiedä milloin he voivat lähtä liikkumaan.
On vaikea ymmärtää, että, miten ”lukujärjestyksen” tekeminen voi
olla noin hankalaa, ja sekavaa, kun ulkoilijat on jaettu 4 ryhmään.
Lapset alle 14.
Aikuiset ja lapset yli 14.
Vanhukset.
Urheilijat.

2.5.

Poikkeustilan 49. päivä. Teneriffalla 4 uutta tapausta
Ensimmäinen ulkoilupäivä sitten, 14.3. alkaneen karanteenin. Vain
kaupassa ja apteekissa olemme käyneet.
Meidän ensimmäinen kierros oli n. tunnin mittainen ja se noudatti
meidän perinteistä kirpparipäivän kävelyreittiä.

3.5.

Poikkeustilan 50. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta
”Vapaan ulkoilun” toinen päivä. Sen suuntasimme Bollullon
suuntaan, ja palasimme La Pazin
Coviranin kaupan kautta. Sieltä
toimme herneitä, sillä kohta on taas
hernekeiton aika.
Eilen alkanut ”vapaa ulkoilu” ei ole
kuitenkaan vielä ihan vapaa, sillä
siihen on annettu tiukat ohjeet. Sitä
noudatetaan viikko, ja jos corona
tapaukset laskee, eikä lisäänny,
niin seuraavalla viikolla saavat ja
avata terasseja.
Ulkoilu ei saa ulottua kilometriä
pitemmälle omasta kotisoitteesta,
ja se saa olla ohjeen mukaan

yhden tunnin mittainen. Ryhmät on seuraavat: Perheet, joissa alle
14vuotiaita, perheet joissa yli 14vuotiaita ja 70+ henkilöt ja urheilijat.
Nämä ohjeet muuttuu tai tulkitaan päivittäin, joten koskaan ei tiedä,
miten seuraavana päivän saadaan liikkua.

4.5.

Poikkeustilan 51. päivä. Teneriffalla 4 uutta tapausta
Taoron puistokierros. Kartan mukaan n. 6,5 km

5.5.

Poikkeustilan 52. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta
Taoron puistokierros. Kartan mukaan n. 6,5 km
Meidän luvallinen liikkumisalue. 1 km kotiosoitteesta

6.5.

Poikkeustilan 53. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta
Aamulenkki 5,3 km, ja iltalenkki 4,58 km
Tarkkaan ajoitettu lenkkeily ei ole kaikkein miellyttävin tapa
lenkkeillä. On jokseenkin kummallista, että lapsillealle 14v. on
varattu 7 tuntia päivän parasta ulkoiluaikaa, ja meille aamulla 2
tuntia ja illalla 1 tunti. Koko päivän rytmitys menee sekaisin, kun
kaikki askareet tulee sovittaa noiden ulkoiluaikojen mukaan.

7.5.

Poikkeustilan 54. päivä. Teneriffalla 5 uutta tapausta
Puerton kierros n. 4 km.

8.5.

Poikkeustilan 55. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta
Kauppapäivä. Mercadonassa ruokaostoksilla. Samalla reissulla yritin
rautakaupasta löytää parempia hengityssuojia. Sellaisia, joissa on
se ulosvirtausventtiili. Ovella oli pitkä jono, joten en päässyt edes
kyselee tuotetta. Jää seuraavaan päivään.

9.5.

Poikkeustilan 56. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta
Viikonloppu odotettiin uusia ilmoituksia siitä, että millaiset muutokset
tekevät noihin karanteenirajoituksiin. Lupauksia oli jo terassien
avautumisesta, jos nyt joku aukaisee terassinsa vain muutaman
asiakkaan tähden.

10.5.

Poikkeustilan 57. päivä. Teneriffalla 1 uutta tapausta
Liikkumisvapautta laajennetaan. Nyt pääsee jo liikkumaan koko
saaren alueilla. Autoissa saa olla samaa perhettä ilman maskia, ja
jos on eri perhettä kyydissä, niin maski pakollinen. Skootteriajelu on
myös sallittu.

11.5.

Poikkeustilan 58. päivä. Teneriffalla 1 uutta tapausta
Nyt on sitten Skootteri kaivettu ressun alta ja käynnistetty
ensimmäisen kerran 15.3. alkaneen karanteenin jälkeen.
Ekapäivän jälkeen hieman pelottaa tuo espanjalaisten
suhtautuminen noihin uusiin vapautuksiin. Kansa alkaa parveilla
entiseen malliin kaduilla, ja monikaan ei käytä suojaimia, joita
kovasti suositellaan.
Jos tästä tilanne ryöstäytyy, niin kohta ollaan uudelleen
karanteenissa.

12.5.

Poikkeustilan 59. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta
Tilastoissa näkyy, että karanteeni on toiminut, sillä uusia tapauksia
on ilmaantunut vain 3 samalla parantuneita 11

13.5.

Poikkeustilan 60. päivä. Teneriffalla 4 uutta tapausta
Tänään kävimme karanteenin jälkeen ensimmäistä kertaa La
Villassa, ja siellä Al Campossa. La Villassa oli pienten kauppojen
kuja kokonaan suljettu. Avoinna oli vain Al Campo. Sielläkin oli
suljettuna osastot, joissa myytiin suuria kodinkoneita, esim.
pyykinpesukoneita, jääkaappeja, jne… Myös auto-osaston
rengasmyynti ja muutkin isompien laitteiden hyllyt oli nauhoilla
suljettu.

14.5.

Poikkeustilan 61. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta.

Eilen kävin tilaamassa scootterille huoltoajan. Ensimmäinen huolto
on 1000km huolto, ja se on mennyt coronan takia hieman
suunniteltua pitemmälle. Normi ajoilla se olisi jo tehty.
Minulla on myös autojen avaimia. Tarkoitukseni on käydä silloin
tällöin ajelulla niillä, että akku pysyy kunnossa, jolloin sitä ei tarvitse
pitää koko kesää ylläpitolaturissa.
15.5.

Poikkeustilan 62. päivä. Teneriffalla 1 uutta tapausta.
Sootterin huolto heti aamulla klo. 9:00 Lupasivat sen tunnissa, joten
kävin kiertämässä La Villan ja koko ”San Jeronimon” teollisuusalueen kahteen kertaan. Sain siinä aamukävelyksi 5 km kierroksen.
Huollosta suuntasin autoajelulle. Minulla on pari VW Poloa, joita
pitää ulkoiluttaa, jotta akku pysyy kunnossa. Toisessa ylläpitolaturi,
ja uusi akku, joten ei mitään ongelmia käynnistymisen suhteen.
kierrosta tein n. 10 km verran. Kävin La Villassa. Toisen auton vuoro
on huomenna.

16.5.

Poikkeustilan 63. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta.

17.5.

Poikkeustilan 64. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus.
Ajankuluksi tekemäni tilastokäyrät ovat noin arvoja. Kaikki tiedot
kerään Gobierno de Canarias sivuilta. Ne ovat tietoja, jotka on
kirjattu edellisenä iltana 20:00, eli ne ovat aina edellisen päivän
tietoja.

18.5.

Poikkeustilan 65. päivä. Teneriffalla 4 uutta tapausta, ja
parantunutta
Minä olen käyttänyt samaa sivuston tietoja karanteenin alusta
lähtien. Nyt mietin muuttamista COVID-19 sivujen tietoihin. Ne
muuttuvat pitkin päivää, myös aikaisempien päivien osalta. Etuna on
että ne kertoo suoraan teneriffan parantuneet. Uudet tapaukset
Teneriffalle laskee exel suoraan.

19.5.

Poikkeustilan 66. päivä. Teneriffalla 4 uutta tapausta

20.5.

Poikkeustilan 67. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta
Tänään tuli espanjasta määräys, että maskin käyttö tulee
pakolliseksi. Sitä tulee käyttää kaupoissa ja kadulla jos joutuu
alueelle, jossa kahden metrin etäisyyden pitäminen toisiin ihmisiin
on mahdotonta. Busseissa ja takseissa se on jo ollut pakollinen.
En tiedä vaikuttaako se mitään, sillä tähänkin saakka se ollut
pakollinen kaupoissa, mutta puolet surffailee hyllyjen välissä ilman

mascaraa. Vaikka se ei jatkuvasti olisi kasvoja suojaamassa, se
tulee kuitenkin olla mukana, kun ulkona liikkuu.
21.5.

Poikkeustilan 68. päivä. Teneriffalla 1 uutta tapausta
Tänään tein Teneriffan käyrät pelkästään (datos COVID-19)
sivuston tiedoista, jonka tiedot ovat hieman erilaisia La Consejeria
de Sanidadin tietoihin. Luvuissa on vain n. 10 henkilön eroja.
Laskenta systeemi on hieman erilainen, vaikka molemmat datat
tuottaa Cobierno de Canarias.
Tämän päiväinen kävelykierros näytti sen, että monelle henkilölle
tuon ohjeen noudattaminen ei ollut mennyt perille. Poliisit päivystivät
kahdessa eri paikassa, mutta eivät kertaakaan puuttuneet
puuttumattomiin maskeihin.
Ehkä se maskimääräys sittenkin on tarkoitettu Madridin ja
Barcelonan asukkaille, joiden ulkoilut on uutisten kuvien mukaan
aivan jotain muuta, kun ohjeiden mukaista. Muualla espanjassa
asuvat joutuvat nyt tuon sekoilun sijaiskärsijöiksi.

22.5.

Poikkeustilan 69. päivä. Teneriffalla 6 uutta tapausta
Vain luvallista kävelyä, ja luvalliseen aikaan, joka on 19-20. Samaan
aikaan kuitenkin kaduilla tungeksii lapsiperheet, joissa lapset rullalautoineen, pyörineen, ja rullaluistimineen.
Annetuilla ohjeilla ei näille paikallisille tunnu olevan mitään merkitystä. Eipä silti, ei poliisitkaan tee mitään, vaikka kulkevat samoilla
kaduilla, ja vastaan tulee henkilöitä, joista joka toisella ei ole mitään
suojaimia.

23.5.

Poikkeustilan 70. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus
Suojainten käyttö, joka on määrätty pakolliseksi koko espanjassa ei
tunnu koskevan saariston ihmisiä, mikäli seuraa virkavallan
asennoitumista ilman suojaimia kulkevia henkilöitä kohtaan.
Ymmärrän hyvin paikallisten asenteen suojainten käytön
määräykseen, sillä saarella ei juurikaan tautia esiinny. Sairaalassa
muutama potilas vielä odottelee kotiin pääsyä. Aktiivisia potilaita n.
300. Niistä n. 25% sairaalan henkilkuntaa.

24.5.

Poikkeustilan 71. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta
Huomisesta lähtien saaret siirtyvät vaiheeseen 2 Se tietää hieman
lisää vapautuksia, ja suuren kaupat aukeaa laajemmin. Nyt on ollut
400m2 avattuina. Tänään sain Leroy Merlinin tekstiviestin, että
avaava koko kauppa maanantaista lähtien. Olenkin jo odotellut
Leroy Merlinin avautumista.

25.5.

Poikkeustilan 72. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus
Tänään pääsin pitkästä aikaa ostoksille Leroy Merliniin. Myös
puutarhakaupassa kävin kahteen kertaan. Pikkuhiljaa alkaa kaikki
palaamaan entiselle mallille. Poikkeustilaa silti jäljellä liki kaksi
viikkoa. Näillä näkymin se loppuu 7.6. jos ei liikkumisten
vapauttaminen aiheuta uutta pandemiaa

26.5.

Poikkeustilan 73. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus

27.5.

Poikkeustilan 74. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta
Guia de Isorassa canariosot näytti kunnolla, miten coronaohjeita
ollaan noudattamatta. Siellä järjestettiin hautajaiset joissa saa olla
ohjeen mukaan vain 25 osallistujaa. Siellä ymmärtääkseni haudattiin
joku paikallinen motoristi, ja kansaa oli paikalla pari sataa. Tunnelma
oli kun karnevaalissa. Väki tungeksi vierivieressä ja suojat oli van
muutamalla. Kaiken tyhmyyden varmistamiseksi osa kävi ensin
käsin koskettelemassa arkkua paljain käsin ja lopuksi tuli naiset
pussaileen sitä hiplattua arkkua.
Jos tuosta nyt corona kahden viikon aikana leviää alueella, niin en
ole yhtään surullinen. Hullu saa olla, mutta ei tyhmä

28.5.

Poikkeustilan 75. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta
Nyt on uutisten pääuutinen ollut eilisestä illasta lähtien Guia de
Isoran hautajaiset. Jos ohjeiden noudattamatta jättäminen on sakon
arvoinen juttu, niin nyt on valtiolla ”lottovoiton” päivä.

29.5.
30.5.

Poikkeustilan 76. päivä. Teneriffalla 6 uutta tapausta
Poikkeustilan 77. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta
Tänään Smirrellä herkuttelupäivä. Ruoka oli etukäteen tilattavissa ja
ruokailuaika on iltapäivän puolella, jaettu osiin jotta ei tule ruuhkaa.
Me kävimme klo. 17 aikaan nauttimassa omat tilauksemme, ja kyllä
taas pitää sanoa että kyllä me Puerton parasta ruokaa saimme
nauttia.

31.5.

Poikkeustilan 78. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta
Toukokuu lopussa ja karanteenia on kulunut 78 päivää. Tiukat on
olut rajoitukset, mutta tulostakin on tullut. Saarella 1247 tapausta,
joista parantuneita 1247. Aktiivisiä potilaita 131 ja kuolleita 109.
Kuolleiden määrä on pysynyt jo viisi päivää paikallaan, eli uusia
kuolleita ei ole ilmaantunut.

Kesäkuu 2020
1.6.

Poikkeustilan 79. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus
Kuukausi vaihtui, ja Coronan tilanne on aika lailla hyvä.
Saarella oli viikon lopun aikaan muuan tapaus, joissa canariosot
jättivät ohjeet kotiin ja innostuivat juhlimaan hautajaisia niin maan
viimeisen päälle. Kun taudin itämisaika on n. 1,5 - 2 viikkoa, niin
viikon päästä kuulaan oliko juhlinta mennyt hyvin vai huonosti.
Toivottavasti mahdollisesta ”viruslingoista” rangaistaan vain Guia de
Isoran asukkaista, eikä koko saarta.

2.6.

Poikkeustilan 80. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta

3.6.

Poikkeustilan 81. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus
Olen moneen kertaan lukenut, kun täällä paikalliset ei noudata noita
annettuja ohjeita kokoontumisten suhteen.
Nyt luin, netistä, että Helsingissä (en sano, että suomessa) on
kokoontunut jopa 3000 henkeä mielenosoitukseen, jossa turvavälit
ja luparajat on ylitetty monin kertaisesti. Aikaisemmin sovittelin
Kanarioiden hartioille sanontaa, hullu saa olla, mutta ei tyhmä. Nyt
sen heitän kokonaan Helsinkiin noille mielenosoittajille.

4.6.

Poikkeustilan 82. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta
Espanjan hallitus on päättänyt karanteenin eli hätätilan lopusta. Se
päättyy 21.6. ja siihen mennessä suunnitellut rajoitusten löysäykset
toteutetaan, siten että sen lopussa kaikki rajoitukset on ”poistettu”.
Tilanne ei varmaankaan palaudu entiselleen, vaan alkaa se ns. uusi
entinen, jossa arvioisin jäävän voimaan joitakin sellaisia määräyksiä,
joita ei ennen epidemiaa ollut olemassa. Ehkä joitakin maskin
käyttöön liittyviä suosituksia. Suositus tarkoittaa Puertossa sitä, että
niitä ei juurikaan kukaan paikallinen käytä, koska ei ole käyttänyt
tähänkään saakka, vaikka se on ollut pakollista.
Corona tilanne täällä on ollut sen verran hyvä, niin ei virkavaltakaan
siihen juurikaan kovain tarkasti ole puutunut, ainakaan paikallisten
kohdalla.
Maskin käyttö saattaa jäädä joksikin aikaa pakolliseksi busseihin ja
raitsikkaan.
Korona tilastoihin on tehty joitakin tarkastuksia edellisten viikkojen
ajalle, joten käyrät on muuttuneet kovasti tämän päivän päivitysten
johdosta.

5.6.

Poikkeustilan 83. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta

6.6.

Poikkeustilan 84. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus

Coronan takia maastopolut suljettiin koko saaristossa. Nyt kun
corona jo helpottaa, niin kulkurajoitukset on poistettu ja mekin
pääsemme vapaasti poluille liikkumaan.
Perustimme täällä olevien suomalaisten kanssa vaellusryhmän,
jonka kanssa kiertelemme polkuja. Jokainen osallistuu retkiin oman
aikataulunsa sallimissa rajoissa. Tänään Aquamansan ja Calderan
maisemissa.
7.6.

Poikkeustilan 85. päivä. Teneriffalla 2 uutta tapausta

8.6.

Poikkeustilan 86. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta
Kesän ohjelmassamme oli yhdet juhlat suomessa, ja lastenlasten
haku lomailemaan Teneriffalle, Puertoon.
Ne suunnitelmat on mennyt coronan takia, joten on lentojen
perumisten aika.
Ensin peruttiin huominen lento. Meidän piti lentää 9.6. Vuelingin
lennolla VY3219 Bercelonaan, josta seuraavana päivänä Norskilla
Helsinkiin. Norskin lento on jo peruttu, ja rahojen palautusanomus
tehty.
Huomista lentoa ei ole näkynyt moneen päivään Vuelingin omilla
sivuilla. Tänään ei myöskään AENA:n sivuilla, joissa voi seurata
kaikkia espanjan lähteviä ja saapuvia lentoja 24 tunnin ajalta.
Tänään sitä ei näy edes TFN tiistaina lähtevien lentojen luettelossa,
jossa nyt normaalisti näkyy kaikki lähtevät lennot TFN kentältä.
Tiedustelimme lentoa Vuelingin puhelinpalvelusta. Siellä virkailija
väitti kiven kovaan, että lento VY3219 on ja lähtee ajallaan 11.05.
Teidän pitää mennä tarkastamaan sähköpostistanne, jossa olette
saaneet lipun, että mikä on lennon tila. Siellä on linkki, josta
tarkastuksen voi tehdä.
Kävimme Vuelingin virkailijan ohjeiden mukaan kastomassa
lentotilanteen sähköpostistamme. Tarkastuksen tulos oli; Lentomme
tilaksi sivusto ilmoitti lento VY3217 joka lähtee 14.55
Se ei ole meidän lentomme, joten pyysimme rahojen palautusta. On
huonoa palvelua, se että meidän lento on peruttu, mutta meille ei
siitä ole mitään ilmoitettu.
Paluulentomme osuus BCN-TFN suomesta olisi 15.6. ja siitä
Norwegianin osuus on jo peruttu. Vuelingin liput ostimme
matkatoimistosta, ja ne piti käydä perumassa siellä. Aika näyttää
tuleeko mitään takaisin.
Kolmen viikon päästä on sitten vuorossa tyttöjen paluulentojen
peruutusrumba.

9.6.

Poikkeustilan 87. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta
Vaellusryhmän kanssa Las Cañadasissa katselemassa Tajinastejen
kukintaa.
Väestönmäärää rajoitetaan Cañadasin alueella sulkemalla
parkkipaikkoja. Jos et saa autoa parkkiin, niin et voi lähteä
maastoon kävelemään.
Rajoitusten takia siellä oli käytössä vain n. 20% parkkipaikoista,
joten kun paikan löysi, niin siihen oli heti iskettävä. Me löysimme
paikan Parador hotellin luota, joten auto jäi siihen. Lähin
mahdollinen reitti kukintojen etsimiseen oli Roques de Garcian reitti.
Vain muutamia nähtiin, mutta päästiin poluille vapaasti kulkemaan.

10.6.

Poikkeustilan 88. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus
Taas yksi päivä parempaan suuntaan. Kanarian saarilla vain 20
potilasta sairaalahoidossa, joista 4 ICU (teho) hoidossa 96
kotihoidossa.
Teneriffalla 59 aktiivista tapausta. Sairaalassa olijoiden määrää ei
ole tiedossa.

11.6.

Poikkeustilan 89. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta
Hyviä uutisia poikkeustilan ja karanteenin suhteen.
Kaikki kanarian saaret siirtyy ensiviikon alusta “uuteen normaaliin”
elämään. Vielä ei tiedetä tarkkaan, että mitä se tulee pitämään
sisällään. Vikonlopun aikana selviää mitkä asiat tulee olemaan toisin
verrattuna aikaan ennen Coronaa.
IKEA ja Decathlon kierros
IKEAan oli ulkona 30 metrin jono, mutta se johtui vain käsidesin
jakelupisteestä. Muuten jono veti hyvin. Kaupassa sisällä normaalisti
väkeä, mutta kassoilla taas pitkät jonot. Se taas johtui 2 metrin
etäisyyksistä jonotuksessa.
Ikeasta siirryttiin Decathloniin. Oli aika hankkia uusi reppu, sillä
entinen oli hajoamispisteessä olevana heitetty roskiin jo ennen
coronaa.
Maksun kanssa jouduttiin jälleen jonottamaan koko kaupan
mittaisessa jonossa, ja lopuksi vielä ennen kassoja lentokentiltä
tutussa kiemurtelevassa jonossa. Kassoja kuitenkin oli todella
monta, joten ei se jonotus kauaa kestänyt.
Maksutapahtuma oli uusi, ja joutuisa. Emme olleet aikaisemmin
kokeneet tuollaista maksutapahtumaa. Kassan ei tarvinnut koskea
yhteenkään ostokseen. Kaikki ostokset pyydettiin laittamaan kerralla
kassan vieressä olevaan laatikkoon, ja sitten kassa vaan ilmoitti
hinnan. Mitään viivakoodeja ei luettu. Minulle ei selvinnyt, että miten

se ne hinnat lukee, kun kaikki ostokset on yhdessä läjässä. Kirjoitti
kaikki tuotteet vielä kuittiin oikein.
12.6.

Poikkeustilan 90. päivä. Teneriffalla 0 uusi tapaus
Eiliset puheet ”uuteen normaaliin” siirtymisestä oli kuulemma ennen
aikaisia. Eivät uskaltaneet tehdä sellaista päätöstä, vaikka kanarialla
hyvät edellytykset siihen olisi ollut.
Nyt me joudumme kärsimään mannerespanjalaisten karanteeniajan
sekoiluista ja liikkumisrajoitusten noudattamatta jättämisestä. Tätä
voi sanoa ”Salomonin tuomioksi”. Eipä silti tähän ollaan jo totuttu,
joten ei yksi viikko tässä mitään muuta.
2.6. Puertossa olevat suomalaiset perustivat vaellusryhmän.
Ryhmän kanssa olemme jo tehneet pari yhteisiä retkiä Teneriffan
poluille.
Kolmas vaellusryhmän retki suuntautui tänään Las Llanos –
Chyeron maisemiin. Ohjelmassa oli Chinyeron kiertäminen ja siitä
tuli matkaksi 13.6 km.

13.6.

Poikkeustilan 91. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus

14.6.

Poikkeustilan 92. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta

15.6.

Poikkeustilan 93. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta

16.6.

Poikkeustilan 94. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta
Vaellusryhmän tämänpäiväinen kierros suuntautui Esperanzan
mäntymesikköön. Siellä n. 9 km kierros.

17.6.

Poikkeustilan 95. päivä. Teneriffalla 1 uusi tapaus
Nyt vain odotellaan poikkeustilan päättymistä. Vielä 4 päivää jäljellä.

18.6.

Poikkeustilan 96. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta
Huomisen retkeilyn alkusuunnittelua. Vaellusryhmän retki
suuntautuu Agua Garcian maisemiin. Geokätkötiedot pitää merkitä
navigaattoriin, jotta kaikki tarvittava tieto on matkassa.

19.6.

Poikkeustilan 97. päivä. Teneriffalla 0 uutta tapausta
Hieno retki Agua Garcian maisemiin. Saimme kierretyksi 13,1 km
kierroksen, ja kolme kuitattua kätköä.

20.6.

Poikkeustilan (estado de alarma) viimeinen, 98. päivä.
Teneriffalla 1 uusi tapaus

21.6.

”Uusi normaali” Tänään alkaa paluu uuteen normaaliin. Se sisältää
kuitenkin joitakin rajoituksia, eli ihan entiseen normaaliin ei päästä,
vaikka paikallisten käyttäytymisestä niin voisi päätellä.
Täällä alamme valmistautumaan juhannuksen viettoon. Meillä se
tarkoittaa sitä, että menemme tiistaina 23.6. Smirre’s Cuatro
Vientosiin ruokailemaan kavereiden kanssa, ja vietämme samalla
Paulan kanssa meidän 41v. hääpäiväämme.

22.6.

Uusi normaali pääsee vauhtiin. Tänään huomasin kaupungilla
kävellessä, että baarit ja terassiravintola alkaa olen samalla lailla
kansoitettu, kun oli ennen coronaa. Mascaroita näkyy hyvin harvalla,
vaikka se on määrätty pakolliseksi.

25.6.

Vaellusryhmän tämän päiväinen lenkki tehtiin lähimaastoon.
Puerto - Bollullo – Playa Ancon – Santa Ursula – Vista Paraiso –
Bollullo – Puerto 15,1 km

30.6.

Vaellusryhmän kanssa Teno Altossa. Uusia kätköjä löydettiin ja
kuitattiin peräti 8 kappaletta.
Corona tilanne saarella todella hyvä.

Heinäkuu 2020
3.7.

Vaellusporukan heinäkuun ensimmäinen reissu suuntautui Vilaflorin
kautta Paisaje Lunariin. Minä en ollut siinä mukana, sillä oli Smirren
kanssa laittamassa keittiöön poistoilmapuhallinta, jolla on tarkoitus
saada keittiön ilmaa hieman jäähdytetyksi.

5.7.

Tänään oli lehdissä tieto, että Canarian saarten sairaaloissa ei ole
yhtään koronapotilasta, eli saarilla tilanne sairaaloiden puolella
todella hyvä. Muutama potilas vielä kotihoidossa.

6.7.

Teneriffalla on ilmaantunut yksi aktiivinen koronapotilas. Tietoa ei
ole, että missä kunnassa/kaupungissa.

8.7.

Me peruimme tälle päivälle suunnitellun Talaveran patikoinnin, kun
ylös (yli 800m korkeuksiin) luvattiin uutisissa liki 40 asteen
lämpötiloja.
Tänään kävimme Jarmon kanssa tarkastamassa, miten sääennuste
pitää paikkansa. Ajoimme skoottereilla n. 900 metriin, ja siellä oli
lämmintä, kuten oli luvattu (+35ºC). Emme siis turhaan peruneet
patikointia, joka kulkee suuren osan 800-900 metrissä.

10.7.

Vaellusporukan retki suuntautui bussilla n. 1800M tuntumaan
Portilloon ja sieltä patikoiden n. 850 m alempana sijaitsevaan
Aguamansaan. Matka 13,1 km.

14.7.

Päivän retki suuntautui Aguagarcian metsäpoluille. Matka n. 13km.

17.7.

Tänään toteutimme se aikaisemmin perutun Talaveran vaelluksen.
Tällä reitillä tarkastin oman kätköni, joka oli ilmoitettu kadonneeksi.
Ilmoitus oli aiheellinen, sillä se oli todellakin kadonnut. Paikka oli
kasvanut ja pensaiden oksat olivat niin paksuja että, kätkölle oli
vaikea päästä. Oli korkea aika käydä se korjaamassa.
Mukan 4 ryhmäläistä. Puolet porukasta kävi Bollullossa hiemen
helpommalla vaelluksella.

21.7.

Jälleen pyörimme vaellusryhmän kanssa Aguagarcian maisemissa
13 km matkan verran. Kun päivät ovat todella lämpimiä, niin
varjoisat metsäpolut houkuttaa kovasti.

24.7.

Vaellusryhmä jakautui kahteen pienempään ryhmään. Kevyempää
reittiä hakeva ryhmä suuntasi Santa Catalinan ja Socorron
rantareiteille.
Toinen ryhmä suuntasi Anagaan Roque Tabornoa kiertämään.

28.7.

Vuorossa Esperanzan kierros, johon olimme etsineet n. 3km
lisäosuuden. Siten saimme kokonaismatkaksi 11,5km.

31.7.

Jälleen perjantai ja porukka kahdessa osassa. Perjantai on päivä,
jolloin osa haluaa hieman vaativampaa kiipeämistä.
Ensimmäinen ryhmä lähti liikkeelle jo 8.00 ja suuntasi Afuriin. Siellä
kierros Afur – Taganana – Tamadiste – Afur.
Toinen ryhmä lähti liikkeelle bussilla n. 9.30 paikkeilla, ja suuntasivat
Erjokseen. Sieltä patikoivat n. 900M alamäkikävelyn Los Siloksen

Elokuu 2020
4.8.

Vaellusporukan ohjelmassa jälleen Agua Garcian metsäpolut. Siellä
etsittiin polkuja, joita emme olleet vielä kierrelleet. Saatiin aikaiseksi
n. 12 km kierros

7.8.

Vaeltelut jatkuu ja koronan hiipumista odotellaan. Tänään vuorossa
Guajara.

11.8.

Chamorca

14.8.

Chinamada

17.8.

Batan

21.8.

Tälle päivälle suunniteltu retki muuttui lämpötilavaroituksen
johdosta, sillä kaikki metsäaktiviteetit oli saarella kielletty. Me
peruimme Urkupillireitin. Tilalle teimme kävelyretken San Pedroon.
Mukaan lähti minun lisäksi vain Smirre.

26.8.

Retkeilykielto voimassa edelleen, joten istutaan varjossa, tai istutaan
kotona. Lämpötila keikkuu +30 paremmalla puolella.

Syyskuu 2020
Helle jatkuu ja polut edelleen suljettuina. Nyt vain odotellaan, että
ilmat viilenee, ja metsäpalovaara poistuu. Toistaiseksi
käveleskellään lähialueella kaupunkilenkkejä.
7.9.

Cabildo on jälleen ilmoittanut metsäpalovaarasta. Siitä johtuen on
kielletty kaikenlainen toiminta, joissa on mahdollisuus kipinöintiin tai
jopa tuleen.
Lauselmassa todetaan, että on sallittua kulkea polkuja sekä jalkaisin
että hevosilla tai polkupyörällä, sekä tietyllä tavalla järjestettyihin
vaellus- tai melontatoimintoihin matkailuyritysten kautta.

18.9.

Metsäpalovaara ohi, joten polut jälleen auki. Tänään heti ohjelmassa
Urkupillireitti (Los Organos) matkaa kertyi 13,2 km ja kokonaisnousu
ja lasku 1097M Korkein piste reitillä 1576 M

22.9.

Kävelykierroksella Leroy Merlinissä ostamassa uutta
vikavirtasuojaa. Entisellä on tapana toimia itsekseen. Saattaa
mennä viikkoja, että ei mitään, mutta sitten taas parikertaa viikossa
sanoo ”naps” ja vesi varaaja on ilman sähköä.
Sain ammattihenkilöltä ohjeen, että se kannatta vaihtaa uuteen,
niissä kun tuntuu joskus olevan toimintahäiriöitä.
Nyt on uusi hankittu. Odotan että se vanha suoja seuraavan kerran
sanoo ”naps”

25.9.

Patikointi kierros tänään Tegueste – ”pöytävuori” – Bajamar. Erittäin
lämmin päivä. Mittarimme näytti jopa 35 asteen lämpötilaa.

Lokakuu 2020
1.10.

Kuukausi vaihtui, ja koronan toinen aalto on jyrää saarilla edelleen.
Viime päivinä on kuitenkin jo ollut ilmassa hieman merkkejä siitä,
että oltaisiin parempaan suuntaan menossa, mutta tilastokäyrissä se
ei vielä näy.
Uusia esiintymisiä on Teneriffalla kahden viimepäivän aikana
ilmaantunut alle 100/vrk. kun se on parin viikon ajan ollut 150-200
paikkeilla, riippuen siitä, että miltä tilastosivulta niitä tietoja katsoo.
Kävimme tänään La Lagunassa. Siellä Al Campossa, IKEA:ssa ja
Decathlonissa.
Al Campossa olivat tarkkoja maskin suhteen. Minä olin varustautunut maskilla, jossa ulosvirtausventtiili. Se ei kelvannut kaupan
puolelle, vaan jouduin vaihtaman sen kirurgimaskiin.
Syy luultavasti se, että venttiilillä varustettu maski on täällä
noteerattu maskeista lähes kaikkein huonoimmaksi suojauksen
kannalta. Se kun päästää uloshengityksen suoraan ulos venttiilin
kautta, eikä silloin suodatu maskin kankaassa.

10.10.

Tänään avautuu viimeien kuudesta suomi baarista, kun La Bamba
avaa ovensa klo 19.00.
Nyt on kaikki kuusi suomibaaria avannut ovensa, ja jokaisessa
odotellaan, että korona hellittää, ja turistilennot alkaa.

15.10.

Auton katsastuspäivä. Nyt oli vuorossa VW POLO, joka ei kylläkään
ole omani. Se on omistajalla jäänyt Coronan takia katsastamatta,
joten minä käytin sitä konttorilla, ja leima tuli kun telkkä pönttöön.

16.10.

Tälle päivälle olin suunnitellut ohjelmaan pitempää kävelyreitti. Sen
toteutin seuraavasti. Ensin San Pedroon. Sieltä aikanaan Los
Realejosin suuntaan. La Carrerassa käännyin La Montañetan
suuntaan. Siellä kiipesin Ermita de la Cruzille, joka sijaitsee Mesón
El Monasterion takan olevalla kukkulalla. Paluumatkan kiersin vielä
Las Aguilas hotellin kautta ja laskeuduin hotellin takaa polkua pitkin
Bellevuen kautta alas Puertoon. Tavoite oli normaalia pitempi
kierros ja tästä sitä matkaa tuli 19,2 km. Aikaa siihen vierähti n. 4,5
tuntia

20.10.

Vaelluskenkien valinnassa kauppias tuo useasti vasemman jalan
kengän sovitettavaksi. Usein valinta tehdään sen mukaan.
Kun minulla alkoi ilmaantumaan jalkojen kanssa ongelmia, niin
mittautin jalkani. Mittauksessa huomattiin, että oikea jalkateräni on
hieman pitempi, kun vasen.
Nyt väärän kenkävaalinnan valinnan tulos. Patikoinnit on nyt
pysähdyksissä 3-4 viikkoa, tai sen aikaa kun kynnet kasvaa.

26.10.

Koronatilanteen jyrätessä espanjassa voimalla, on siellä otettu kovat
konstit käyttöön. Julistivat ulkonaliikkumiskiellon, joka on voimassa
09.11.20 saakka. Tarvittaessa myös jopa toukokuuhun saakka.
Ulkona liikkumista rajoitetaan 23.00-06.00 välisenä aikana.
Tilannetta tarkkaillaan jatkuvasti, ja sitä voidaan muuttaa suuntaan
tai toiseen tilanteen mukaan.
Meillä seurannan kohteena on kumulatiivinen luku viikon ajalta,
jonka pitäisi olla alle 50. Meillä Puertossa tuo luku on 26,26. (8 uutta
viikossa). Santa Cruzissa se on 62,71. (130 uutta viikossa) La
Laguna on Teneriffalla se saaren pahin pesäke. Sillä tuo luku on
107,30 (169 uutta viikossa)
Tämä ulkonaliikkumiskielto ei kuitenkaan koske Kanaria saaria, sillä
kaikkien saarten viikon kumulatiivinen luku on 33

Marraskuu 2020
1.11.

Marraskuun alussa koronatilanne oli oman seurantani mukaan
seuraava:
Kumulatiivinen luku, jota täällä seurataan kahden viikon ajalta, pitäisi
olla alle 50
Marraskuun alkaessa se oli Puertossa 36,10, Santassa 147,60 ja La
Lagunassa 236,82

11.11.

Teneriffalla corona on hieman lisääntynyt. Pahimmat paikat on
Santa Cruz ja La Laguna. La Lagunassa opiskelijat ei pysy
paikallaan ja Santassa nuoriso pitää pussikaljakokoontumisia ympäri
kaupunkia. Juhlinta on sen verran aktiivista, jotta viranomaiset on
ottamassa kovempia ohjeitä käyttöön.
Täällä on puhuttu kuten suomessa. Maskin käytön suositusta
lisätään. En tiedä miten se suosituksen lisääminen käytännössä
tapahtuu, kun se jo nyt pakollinen.

13.11.

Tänään Teneriffan viranmaiset tiukensi koronan vastaisia ohjeita.
monien asioiden ja tapahtumien suhteen. Suurin osa niistä koskee
kuitenkin paikallista väestöä, mutta baarien ja ravintoloiden osalta
myös turisteja ja täällä olevia muunmaalaisia.
Uudet rajoitukset voimassa 14 vuorokautta. Rajoituksilla on tarkoitus
päästä pois ns. ”punaisista liikennevaloista”, eli saada uudet
esiintymät 7 ja 14 vuorokauden jalla alle 50/100000 asukasta
kohden. Teneriffa on ainut saari, joka on punaisissa valoissa.
Tästä linkistä voi tilannetta seurata.
https://cvcanarias.com/tenerife
Rajoitukset: Baarit suljetaan klo 23.00. Asiakas kapasiteetti
rajoitetaan sisätiloissa kolmasosaan ja terasseilla 50% kapasiteetti.
Terassilla kuusi henkilöä pöytää kohti ja vähintään kahden matkan
päässä viereisistä pöydistä. Terasseilla tupakointi on kielletty.

16.11.

Elektroninen torakkakarkotin sanoi sopimuksensa irti. Siitä johtuen
tuli päivän ohjelmaksi kävellä Leroy Merliniin hakemaan uusi. Kun
samaan kierrokseen yhdistin yhden puutarhan kastelun, niin siitä tuli
kolmen tunnin kierros.

23.11.

Punaisissa liikennevaloissa ollaan. Rajoituksia on ja ihmisiä
pyydetään välttämään tilaisuuksia, joissa paljon ihmisiä.
Kovin hitaasti tuntuu rajoitukset vaikuttavan ohjeistus purevan, kun
sitä ei juurikaan valvota.

26.11.

Tänään menimme tyhjentämään yhden suomalaispariskunnan
vuokraamaa asuntoa. He ilmoittivat, että menkää ja tyhjentäkää se
heidän tavaroista, sillä asunnon omistaja on vuokrannut sen uudelle
asiakkaalle.
No, me teimme työtä käskettyä, ja menimme asuntoon luettelon
kanssa, jonka he olivat meille lähettäneet.
Kun pääsimme asunnolle, oli vuokranantaja jo siellä omin luvin
tyhjentämässä asuntoa. Osan tavaroista oli laittanut omalle
parvekkeelle, ja osan omaan komeroonsa. Hämmästyi hieman, kun
näytin että meillä on lista, jonka mukaan me viemme sietä tavaroita
pois.
Nyt emme voineet listan mukaan järjestelmällisesti tyhjentää
komeroita koska ne olivat kaikki jo hänen parvekkeella. Meidän piti
hänen parvekkeella lajitella läjässä olevista vaatteista talteen
laitettavat ja kierrätykseen menevät.

Kovasti vaikutti nöyrältä, kun joutui tuomaan omasta komerosta
sinne vietyjä vaatteita takaisin. Oli varannut ne jo itselleen.
Alkoi myös kovasti meuhaamaan, kun tyhjensimme ruokakomeron
ja juomavaraston, niin kun meitä oli pyydetty.
Kovin on kummallinen tapa vuokranantajalla, jos hän kuvittelee, että
kun vuokralainen ei enää tule, niin kaikki tavarat ovat hänen.
Ei hänen käytöksensä muutenkaan ollut mitenkään miellyttävä,
vaikka me teimme vain työtä käskettyä.
Vinkki vuokralaisille. Tyhjennyttäkää asuntonne, ennen kun
ilmoitatte vuokranantajalle, että ette enää ole tulossa.
28.11.

Jouluvalot syttyivät illalla klo 18.00

30.11. Viiden metrin aaltoja.
Troppinen myrsky pyöri Madeiran yläpuolella ja sen aikaan saannoksina
saarten pohjoisrannikoille ennustettiin jopa viiden metrin korkuisia
aaltoja.
Puertossa sitten riitti porukkaa katselemaan, kun ne viisimetriset
vyöryivät jytisten rantaan, ja nostattivat korkeita vesyryöppyjä.
Joulukuu 2020
1.12.

Olen täällä oloni aikana pessyt suomalaisille kymmeniä, tai jopa
satoja ikkunoita. Joulukuun alussa siihen tuli stoppi. Vastaisuudessa
pesen vain omia ikkunoita.

14.12.

Kaksi viikkoa olen tiiviisti seurannut Teneriffan koronatilannetta.
Hannan joululoma alkaa 19.12. ja hänellä on lentoliput Teneriffalle.
Nyt vain hieman jännitetään, että millaiset rajoitukset tällä on joulun
aikaan. Alkuviikosta on luvattu ilmoittaa uusista koronaa
ehkäisevistä toimista. Niitä me
nyt kovastikin odotellaan.
Santa Cruzin ja La Lagunan koronatilanne
maksamattomia
on kovin huono,
sakkojajaeihuononee koko
peritä.

Testit on ainakin tulleet pakollisiksi. Espanjan ohjeiden mukaan saarelle tulless

Täällä tuntuu olevan ainoa oikea ratkaisu ns. ”Salomonin tuomio”, eli jos joissa
16.12.

Koronarajoituksista johtuen uusia rajoituksia. Lehden kirjoitti
niistä suurin kirjaimin tänään 16.12.

Canarias7 Hallitus rajoittaa Teneriffan maahantuloa ja maasta
poistumista sekä edistää ulkonaliikkumiskieltoa
Kanarian saarten presidentti ilmoittaa, että uudet rajoittavat
toimenpiteet tulevat voimaan perjantaista ja ovat voimassa 15
päivää
El Día Teneriffa on suljettu 15 päiväksi
Joululounaat ja -illalliset alennetaan 6 hengelle ja
ulkonaliikkumiskielto siirretään eteenpäin klo 22.00.
Nyt meillä sitten on rajoitettu joulu, ja sitä vietetään näillä näkymin
Paulan kanssa kahdestaan. Hannan loma peruuntui noiden kovien
rajoitusten johdosta.
20.12.

Kovin vaikuttaa ”paksupäiseltä” tuo Teneriffan nuoriso. Uusien
rajoitusten tultua voimaan lauantaina, niin sunnuntaihin mennessä
on poliisi jakanut yli 40 rangaistusta ohjeiden rikkomisesta.
Suurimman osan La Lagunassa, mutta myös Puertossa oli löytynyt
pari tapausta, joista saattoi rikemaksu tulla.
Puerton nuoriso oli kokoontunut La Pazin uuteen lasten
leikkipuistoon. Kovin huolettomia tuntuu olevan myös vanhemmat,
kun eivät vahdi lastensa kotiintuloa, kun on ulkonaliikkumiskielto
voimassa.
Riikka Salovaaran tekemä yhteenvetona 2.1. asti olevista
rajoituksista Teneriffalla jo oleville:









Ulkonaliikkumiskielto on voimassa klo 22-06.
Poikkeuksena ulkonaliikkumiskieltoon ovat jouluaatto klo 00.3006 ja uudenvuodenaatto 01-06.
Muiden kuin oman talouden ihmisiä ei saa tavata, ei kotona, ei
kadulla, ei lenkkipolulla, ei autossa, ei rannalla, ei kävelyllä.
Poikkeuksena ovat ravintoloiden/baarien terassit. Pöydässä saa
istua maks. 4 henkeä. Joko vain samasta taloudesta, kahdesta
eri taloudesta tai mistä vain taloudesta. Kukaan ei tunnu
tietävän tarkasti.
Poikkeuksena ei kenenkään tapaamiseen ovat myös jouluaatto,
joulupäivä, uudenvuodenaatto ja uudenvuodenpäivä. Silloin
kotona saa kokoontua 6 ihmistä kolmesta eri taloudesta.
Ravintoloiden ja baarien sisätilat ovat suljetut. Sisäravintoloista
saa vain noutoruokaa. Terasseilla pöytiä 50 % kapasiteetista.
Iltapaikat kiinni. Baarien pitää sulkea viimeistään klo 22.
Kauppakeskuksissa saa olla kolmannes kapasiteetista käytössä
per kerros.





21.12.

Urheilua ja liikuntaa saa harrastaa ulkona vain yksin.
Liikuntapaikat ovat kiinni.
Julkisessa liikenteessä 50 % penkeistä käytössä. Takseissa
oletettavasti vain saman talouden porukkaa kerrallaan.
Kunnan rajojen sisällä kehotetaan pysymään.
Muilta osin entisillä säännöillä eli turvavälit, maski naamalla, ei
notkumista baaritiskillä, ei tupakointia terasseilla.

Illalla yritin harrastaa taivaanrannan tuijotusta. Saturnus ja Jupiter
olivat ”lähellä” toisiaan, ainakin maasta katsottuna. Todellisuudessa
ne olivat erittäin kaukana toisistaan, mutta olivat kiertoratojen
suhteen maasta katsottuna samassa linjassa, jotta se näytti että
olivat lähellä toisiaan.
Olin Belairin 22 kerroksessa katselemassa, mutta kuitenkin pilvet
peitti loppu tilanteessa planeetat siten että en päässyt niitä kunnolla
näkemään. Ehkä yritän tänään uudelleen, jos taivas on pilvetön.

24.12.

Smirrellä jouluaterialla. Ulkonaliikkumiskiellosta johtuen kotiin paluu
oli määrätty tapahtuvaksi viimeistään 00.30. Tämä määräystä
noudattaen monet baarit sulkivat ovensa ja 22-23 paikkeilla.

26.12.

Tämän päivän tilasto on se, että Teneriffalla 101 uutta tapausta.
Gran Canarialla 39, Lanzarotella 9 ja La Palmalla 5

27.12.

Joulupyhien viimeinen päivä. Kaupunkikierros antoi ymmärtää, että
monet paikalliset oli lähteneet sunnuntain viettoon, ja unohtaneet

koronan ja ohjeet. Olivat isoilla porukoilla ja ilman mascaraa
pitämässä ”kokouksia” keskellä katua.
Tämän päivän viimeisin (El Día) tilasto on se, että Teneriffalla 70
uutta tapausta. Gran Canarialla 33
Parempaan suuntaan ollaan menossa, mutta joulun ajan
kokoontumisten tilasto näkyy vasta muutaman päivän kuluttua
Nyt odotellaan maanantaita, sillä silloin julkistavat jouluajan tilastot.
28.12.

Eiliseen iltaan mennessä (27 päivän lukema) oli Kaikilla saarilla
ilmaantunut 115 uutta tapausta, joista 74 Teneriffalla

29.12.

Torres pidensi rajoituksia Teneriffalla 10. päivään tammikuuta
saakka.

31.12.

Vuoden viimeiselle päivälle annettiin vain epävirallisia tietoja. Kaikille
saarille 227 uutta tapausta, ja niistä 134 Teneriffalla. Seuraavat
tarkemmat tiedot julkaistaan
4.1. jälkeen.
Tänään uuden vuoden aattona ruokapaikat / baarit suljetaan 23.00
ja ulkonaliikkumiskielto astuu voimaan 1.1. 01.00

