
Tammikuu 2022 
 
1.1. Vuosi vaihtui koronan kuristuksessa. Ayuntamienton järjestämä 

perinteinen ilotulitus oli peruttu, jotta korona ei pääsisi väen 
tungoksessa leviämään. Normaalisti kalasatamassa on tungokseen 
asti porukkaa ilotulitusta seuraamassa, joten koronan mahdollista 
leviämistä ei olisi voinut estää. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tästä koronatilanteesta lähdettiin uudelle vuodelle 
 
2.1.  Nyt laitettiin Paulan kanssa ”rips raps” ja siivottiin vanhan vuoden 

pölyt pois. Nyt on hyvä jatkaa uutta vuotta puhtaassa kodissa, ja 
hienossa säässä. Pilvetön taivas ja lämpötila +25º  

 
10.1. Olin edellisen kerran päässyt päivittämään sivujani 3.1. Sen jälkeen 

viiteen päivään ei sivustoni auennut. Tänään sain sivuni jälleen 
toimimaan. Jostain kumman syystä sivuni eivät auenneet, enkä 
päässyt niitä päivittämään. 

 
 Tein asiasta ilmoituksen Wepardiin, mutta mitään tietoa ei tullut. 

Sain omat sivuni näkymään vain VPN ohjelman kautta, mutta 
silloinkaan en päässyt kirjautumaan palvelimelle, jotta olisin voinut 
päivittää sivujani. 

    Viikonlopun odottein, että jotain tapahtuisi, mutta ei. Sunnuntaina 
resetoin modeemin ensimmäistä kertaa, ja sitten joku sivu aukesi. 
Asia sitten kumminkin paljastui. Olin käyttänyt VPN palvelua, joten 
sivujen kopiot olivat koneella ja ne latautui sieltä. Kun poistin vanhat 
selaustiedot, niin uusi lataus yritys ei avannut yhtään sivua. 

 



 Jälleen uusi modeemin resetointi, ja kas, sivut aukesi Seuraavaksi 
kokeilin kirjautua Oma Wepardiin, mutta se ilmoitti, että salasana ei 
ole oikea. Vieressä linkki, jossa luki, ”oletko unohtanut salasanasi” 
resetoi se tästä linkistä.   

    Klikkasin linkkiä ja toimin sitten annettujen ohjeiden mukaan. 
 Kohta sähköpostiin tuli uusi salasana, jolla pääsi kirjautumaan Oma 

Wepardiin. Siellä vaihdoin salasanan uuteen ja kas kummaa kaikki 
alkoi toimimaan, ja pääsin jälleen päivittämään omia sivujani. 

 
 Ajattelin sen olevan harvinaista, että salasanani, joka on jossain 

Wepardin palvelimella oli jotenkin vioittunut, ja vaati resetointia. Eipä 
silti, niin vaati modeemikin ja vielä moneen kertaan.  

 
 Näissä laitteissa on kaikki mahdollista, joten pitkään piti miettiä, että 

uskaltaako sitä salasanan reset linkkiä painaa, ja jos painaa, niin 
sekoittuuko tilanne entisestään. 

 
 No nyt kaikki toistaiseksi hyvin ja kone pelittää entiseen malliin. 
 
11.1.  Nyt sitten raapastiin kunnolla. Canariot sai mitä toivoivatkin, eli 

vapauden juhlia joulua, Uutta vuotta ja Loppiaista lievimmillä 
rajoituksilla, kuten ennen koronaa oli tapana. Tänään julkaistiin 
juhlinnan tulos 3573 uutta tapausta.  

 
12.1. Joulun ja Loppiaisen jälkiä siivoteen edelleen. Teneriffalla 3431 

uutta positiivistä tapausta. 14 vrk tilastossa luku on kuitenkin 3054 
 
15.1. Hannan loma / etätyö loppuu tänään. Illalla veimme hänet TFS 

kentälle. Finnairin lento lähti 23.00 ja perillä helsingissä 7.20 
 
 Olemme palanneet Belairiin. Olimme La Pazissa 

tilapäismajoituksessa niinä päivinä, kun Hanna teki etätyötä meidän 
asunnossamme. 

 Molemmissa paikoissa pidimme pitovaatteita, joten siirsimme vain 
itsemme kuin Hanna teki etätyötä. 

 Tänään olen mopolla kuskattu omia petivaatteita ja pitovaatteita 
alakertaan.  

  
16.1. Korona tilastot eroavat kovasti viikonloppuisin arkipäivistä, sillä 

kaikkia tutkittuja ja testattuja eivät taida saada tilastoiduksi. Tänään 
lukema 613. cvcanarias.com tilastoissa lukema 687 joka eroaa 
hieman crafcan1 sivuston virallisesta 14 vrk tilastosta 

 
20.1. Viimeisen 14 pv:n koronatilastoa Teneriffalla. Puerto de la Cruzissa 

12 korona tapausta. 
 



24.1.  Korona suhteen parempaan suuntaan ollaan menossa. Päivän 
korona lukemat, Teneriffa +284 ja siitä Puertossa +18 

 
 
Helmikuu 2022 
 
2.2. Näistä lukemista lähdettiin helmikuulle. Ilmaantuvuusluku hyvässä 

laskussa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Tuuli on kääntynyt etelään, ja sen mukana tulee lämmintä tuulta, 

joka tuo calimaa tullessaan. Lämpötila aamulla 7 aikaan +23ºC 
 
4.2.  Uusia korona tapauksia Teneriffalla tänään +657 joista Puerto de la 

Cruzissa 12 Toivottavasti on tilapäinen takapakki tilanne (eilen 
+287). 

 
7.-10.2.  Gran Canarialla käytiin tapaamassa entisiä Muhoksen aikaisia 

naapureitamme. Eppu ja Pena olivat lomailemassa jo neljättä 
viikkoa Gran Canarialla. Me majoituimme läheiseen Green Field 
hotelliin. Hotellin vieressä oli suomalainen sauna, jota sai vuokrata. 
Me saunaihmisinä varasimme sen tunniksi ja vietimme pienen 

 (1 tunti) mittaisen saunaillan. 
 
15.2. Nyt kun maskien käytöstä on kaduilla luovuttu, niin koronatilastot on 

heti lähtenyt nousuun. Ei se maskien pitäminen aikaisemminkaan 
ollut kovin aktiivista, sillä jatkuvasti yli puolet kaupungilla kävelyllä 
vastaan kävelevistä tuli ilman maskia. 

 
 Patikoinnissa on ollut pakko pitää taukoa, sillä liian pienten 

vaelluskenkien käyttö kostautuu nyt vuosien jälkeen. Varpaan 
kynsien vaurio on hitaasi paraneva. Hoito kestää kuukausia, tai jopa 



vuoden. Nyt ole löytänyt omalle jalalleni sopivan kenkämerkin, jossa 
riittävän leveä lesti. 

 
17.2.  Bussilla Santaan ja Old Peak kauppaan ostamaan uudet leveän 

lestin ”polkukengät”. Nyt sitten alkaa sisäänajovaihe, jotta jalat tottuu 
kenkään. Vapaiden kynsien hoito on vielä menossa, mutta eiköhän 
ne kesään mennessä ole paremmassa patikointikunnossa. 

 
24.2.  Kun koronatartunnan hoito on siirtynyt jokaisen omalle vastuulle, on 

viimepäivien aikana seurauksena ollut tapausten räjähdysmäinen 
nousu. 

    Nyt riittää, että soittaa terveyskeskukseen, ja kertoo oireensa. 
Sieltä saa heti ohjeet hoitoon ja luvan 5 päivän omaehtoiseen 
karanteeniin.  

    Viikonloput on ollut aina hiljaista, kun kukaan ei tee testejä, vaikka 
ois hieman oireita. Pelkää viikonlopuksi karanteeniin joutumista.  

    Heti kun koittaa maanantai, niin kaivetaan nenää ja soitetaan että 
on korona. Sitten ilmoitetaan työnantajalle, että on korona, joten en 
voi tulla 5 paivään töihin. 

    Työnantaja on velvollinen ilmoittamaan viranomaisille 
koronatapaukset, joten se merkitään koronatilastoihin. Tämä järjes-
telmä on nyt näitä Teneriffan tilastoja nostanut räjähdysmäisesti. 

    Nämä tapaukset ovat kuitenkin enempi vähempi todellisia 
tapauksia, joten ne ei sairaalakapasiteettiä nosta. Sairaalan tilanne 
on päinvastoin helpottunut, Teneriffan rajoituksia on lievennetty, ja 
olemme siirtyneet punaisiin liikennevaloihin, eli hälytystasolle 3. 

 
28.2. kuukausi vaihtui 14 vrk:n indeksin ollessa 726,57. Pienen 

notkahduksen jälkeen indeksi alkoi nousta.  
 
 
Maaliskuu 2022 
 
1.3. Poikamme Antti on tulossa perheineen kahden viikon lomalle 

Teneriffalle. Ensimmäisen viikon ovat Los Cristianosissa ja toisen 
viikon Puertossa. Olemme varanneet heille hotellin puerton viikolle, 
jotta me saamme ”nietakset” itsellemme viikoksi, sillä he haluavat 
majoittuvat puerton viikolla Belairiin. 

 
4.3. Iltapäivällä ajelimme Los Cristaonokseen ja majoituimme etukäteen 

varattuun Air Pnp majoitukseen. Illalla kävin TFS kentältä 
hakemassa Antin perheineen ja pääsimme viettämään lomaa. 

 
5.3. Ensimmäinen päivä meni asuinpaikan uima-altaalla viettäen ja 

lähimpään ympäristöön tutustuen. 
 



6.3. Seuraavana päivänä oli markkinat, joten minä lähdin Antin kanssa 
etsimään kätköjä. 

 
8.3.  Antilla liikuntapäivä GrosFit salilla. Vein Antin reenisalille, ja itse 

lähdit etsimään kätköjä. Tavoitteena oli 4 kätkön kierros, mutta sain 
niistä kuitatuksi vain kaksi. Kätkön hyväksyjä on hyväksynyt 
peruskätköjä, jotka ei täytä peruskätkön kriteerejä, joten niiden 
löytäminen teetti kovasti työtä. 

 
10.3. Siam Park päivä nuorisolla. Me Paulan kanssa kävimme 12 km 

kävelylenkillä. Suuntasimme kävelyretken americasiin saakka. 
 
11.3. Cristianoksen Bar/Cafeterioiden ruokia en voi kehua yhtään. En 

muista milloin olisin syönyt yhtä mautonta ruokaa, kun mitä em. 
baarit tarjosivat. 

 
 Iltapäivällä ajelimme Puertoon. Heti ensimmäiseksi lastenlapset 

suuntasivat Mazaroco baariin syömään. Siellä ruoka voitti kuulemma 
10-0 Cristianoksen ruoat. 

 
15.3. Koronatilastojen ilmoitus käytäntö on muuttunut. Vastaisuudessa 

tilastoja ilmoitellaan Canarias7 lehden mukaan ti. ja pe. 
 
25.3. Tänään tapahtuu paluu entiseen (tilapäisesti). BOC lehdissä 

ilmoitettiin, että kaikki koronasta johtuvat rajoitukset keskeytetään, 
lukuun ottamatta maskin käyttöä sisätiloissa. Maskipakko 
sisätiloissa jatkuu edelleen. Kun kyseessä on keskeyttäminen, niin 
rajoituksen voidaan ottaa uudelleen käyttöön, jos jollakin saarella 
tilanne alkaa huomattavasti huononemaan. 

 
 Väliaikainen keskeyttäminen on voimassa 30. huhtiluuta klo 24.00 

saakka. Tätä tilapäistä päätöstä on jo ehditty arvostelemaan. Onko 
nyt pääsisäisen lähestyminen syynä keskeyttämiseen. Silloin 
normaalisti juhlivat pääsiäistä koko viikon. 

 
 Hälytystasoihin on tulossa 1,2,3 ja 4 lisäksi taso 0  
  
29.3. Rajoituksissa tulee muutosta muutoksen perään. Pian korona 

aletaan lukemaan normaali flunssaksi, joten kirjaamiset saattaa 
loppua kokonaan. Tilastojen saanti vaikeutuu entisestään. 

 
 Huhtikuun loppuun saakka rajoitusten keskeytys osuu jotenkin ”kun 

vahingossa” juuri Pääsiäisjuhlien ajaksi. Tuntuu että keskeytys on 
juuri rakennettu siten että saavat juhlia pääsiäistä ilman rajoituksia. 
Aika näyttää miten käy miten rajoitusten käy. 

 



31.3. Terveys lopetti koronatilastojen julkaisemisen, joten uusia tilastoja ei 
enää ole saatavilla. Vain yli 60 vuotiaiden tilastoja seurataan, mutta 
niitäkään ei lehdissä julkaista 

 
 
Huhtikuu 2022 
 
1.4. Aprillipäivä. 
 
3.4. Merkkipäiväni. Mittariin tuli 72 vuotta. Emme kuitenkaan sitä 

kuitenkaan mitenkään erikoisemmin juhlineet. Edellisenä päivänä 
kävimme Mekun ja Hannun kanssa tutustumassa Iriartella olevaan 
Vinoteca Con Pasión ravintolaan, ja sen tarjontaan. Meitä sen 
tarjonta ei suuremmin vakuuttanut, eli ei tarvi mennä toista kertaa. 

 
7.4. Tänään tuli kuluneeksi 17 vuotta siitä, kun muutimme Puerto de la 

Cruziin. 7.4.2005 Tjareborgin lento MYT 2007 lähti Helsingista 9:00 
ja laskeutui Teneriffan pohjoiselle kentälle klo 15.35  

 
 Sadun kanssa Decathlonissa reppuostoksilla. Emme kuitenkaan 

löytäneet etsimäämme, joten jouduimme palaamaan lähes tyhjin 
käsin Puerttoon. 

 Perjantaina tutkailin uudelleen Decathlonin kotisivuja, ja huomasin 
että oli tullut uusia reppumalleja runsaasti, ja niitä oli nyt saatavilla. 

 Lauantaina ajelimme uudelleen La Lagunaan,  joten nyt minulla oli 
sitten uusi reppu ja jotain muutakin vaellustarvikkeita  

 
10.4. Tänään teimme poikkeuksen Formuloiden katselemisessa. 

Normaalisti emme herää katselemaan aikaisia lähetyksiä, mutta nyt 
laitoimme kellon soimaan 5:45 ja nousimme katsomaan Melbournen 
osakilpailua. Tänään siis joimme aamukahvit, kun ne normaalisti on 
aamupäivänkahvit. 

 
15.4. Viikkoon mennyt suunnitellessa kesän patikointiretkeä On monta 

asiaa, jotka pitää ottaa huomioon, kun suunnittelen useamman 
päivän patikointia. Etupäässä olen miettinyt reppuun pakattavia 
varusteita, ne kun joutuu koko matkan itse kantamaan. 

 
18.4.  Cuatro Vientosissa ”Jälkeenjääneiden” ruokailu. Ruokailijoita oli 

arviolta n. 70 eli vielä meitä täällä Puertossa riittää. 
 
19.4.  Tänään Espanja sanoi hyvästit naamioille. Suojautuminen ei enää 

ole pakollista. 
 

 Valtioneuvosto päätti 20.5.2020 pandemian pahimpina päivinä 
maskipakosta. Tänä tiistaina (19.4.) 699 päivää myöhemmin, 



ministerineuvosto hyväksyi tämän velvoitteen päättymisen, mutta 
uuteen vaiheeseen liittyy joitakin poikkeuksia. 

 BOE:ssä tänä keskiviikkona julkaistavassa asetuksessa määrätään, 
että töissä "yleensä" maskit eivät ole enää pakollisia, vaan jokainen 
yritys tekee lopullisen päätöksen. 

 Selvempiä ovat kuitenkin poikkeukset. Naamio on jatkossakin 
pakollinen terveyspalveluissa ja laitoksissa, kuten sairaaloissa, 
terveyskeskuksissa, verensiirtokeskuksissa tai apteekeissa, sekä 
niissä työskenteleville että vierailijoille.  

 Se tulee olemaan myös fysioterapia- ja hammasklinikoilla tai 
sosiaali- ja terveyskeskuksissa, kuten hoitokodeissa, työntekijöille ja 
vierailijoille. 

 Kolmas poikkeus on kulkuväline. Meidän on jatkettava sen 
kuljettamista lentokoneissa, junissa, linja-autoissa, raitiovaunuissa ja 
metroissa. Myös laivojen ja veneiden sisällä, mikäli 1,5 metrin 
etäisyyttä ei voida pitää, paitsi hytissä, kun ne ovat yhteiskäytössä. 
Uutta on, että sitä ei tarvitse kuljettaa laitureilla ja asemilla. 

 Siihen asti paikat, joissa maski säilyy pakollisena. Muissa tilanteissa 
ja asetuksen pienellä kirjaimilla kirjoitetun kustannuksella naamioista 
tulee yksilöllinen vaihtoehto, mutta ei hallituksen mandaatti. 
Esimerkiksi massiivisissa tapahtumissa (suljetuissa ja ulkotiloissa), 
kuten konserteissa, tai urheilussa, kuten jalkapallo- tai koripallo-
otteluissa, joissa sitä vaadittiin tähän asti. Myös kauppakeskuksissa 
tai supermarketeissa. Voit nauttia Pradosta tai Reina Sofiasta ilman 
maskia, vaikka nämä museot suosittelevat sitä wc-tiloissa, hisseissä 
tai silloin, kun väkijoukkoja saattaa esiintyä. Samaan aikaan 
kirkoissa piispankonferenssi on edennyt, että se jättää viimeisen 
sanan jokaiselle hiippakunnalleen. 

 Mutta se, että maski ei ole enää pakollinen, ei tarkoita, että sitä 
pitäisi säilyttää laatikossa ikuisesti. Päinvastoin, terveysministeri 
halusi eilen vähentää euforiaa ja toisti kaksi sanaa "vastuullinen 
käyttö", joista voi tulla uusi mantra. Darias suositteli, että tämän 
suojaelementin käyttöä jatketaan joukkotilaisuuksissa ja 
väkijoukoissa sekä sisätiloissa yleensä haavoittuvaiselle väestölle - 
yli 60-vuotiaille, raskaana oleville naisille tai immuunipuutteisille 
henkilöille - sekä perheympäristöissä ja yksityisissä tapaamisissa tai 
juhlia osallistujien haavoittuvuuden mukaan. 

 
21.4. 12,5 km kierros. Testasin hieman uutta reppua. Painoa repulla oli 

lähtiessä 3 kg ja LIDListä ostin 3,3 L vettä lisäpainoksi, joten repun 
paino oli n. 6,5 kg. Sillä kokonaispainolla on tarkoitus lähteä hieman 
yli 110 km patikoinnille Ferrolista Santiago de Compostelaan. 

 Tuohon painoon tulee vielä lisäksi päiväkohtaiset eväät ja juomat, 
jotka tuovat lisäpainoa 1-2 kg. Tuota reppua tulee kantaa selässä 7 
päivää.  

 



24.4. Patikointimatkalla Paradorilta Portilloon. Matkaa hieman yli 23 km. 
Varpaiden kynsien ongelma vaivaa joten piti testata kahden sukan 
järjestelmää camino Compostelaa varten. Kahden sukan systeemi 
toimi oikein hyvin. 

 
 
Toukokuu 2022 
 
1.5. Vappu. Puertossa ei mitään isompia tapahtumia. 
 
2.5. Repun painon testausta 5,4 km matkalla. Rapussa painoa 8 kg. 
 
3.5. Sama 5,4 km matka, mutta nyt painoja oli vain 6 kg. Nyt pitää sitten 

alkaa keräämään tarvikkeita siten, että paino ei nouse liian suureksi. 
Matkalla on kaksi 24 km päivää. 

 
5.5. Etsin netistä Matanzassa olevaa ravintolaa, jonka mainostaa 

friteeratua kanaa. Löysinkin sen, mutta samalla huomasin, että 
lähistöllä on uudelleen avattu vuosia suljettuna olut Casa El Piejo, 
jonka ”bravuuri” oli valkosipulikani. Se oli meidän ehdoton suosikki, 
sillä valkosipulin ystäville hyviä ruokapaikkoja on erittäin vaikea 
löytää. Huomenna on tarkoitus lähteä vierailulle ko. paikaan. 
Haluamme saada tietoon, että onko tapahtunut sukupolvenvaihdos, 
vai onko paikassa aivan uudet omistajat. Lisäksi kiinnostaa, se, että 
valmistetaanko kani entisellä reseptillä, ja onko se samanlaista kun 
2008, kun siellä viimeksi vierailimme. 

 
6.5. Onnen päivä. Casa El Piojossa on tapahtunut sukupolvenvaihdos, 

eli entisten omistajien jälkeläiset pyörittävät nyt sitä paikkaa ja 
resepti on sama entinen. Valkosipulikanin valmistaa entisen 
omistajan poika, koska hän on ainut, joka osaa sen oikein valmistaa. 
Muut ruoat valmistaa kokki. 

 
 Edellinen vierailukertamme oli keväällä 2008. Silloin kävimme siellä 

useita kertoja. Ravintolan toiminta lopetettiin saman vuoden aikana 
sairauden takia. Se on avattu uudelleen pari vuotta sitten, kun 
korona aiheutti muilla aloilla työttömyyttä, niin jotain piti keksiä, ja 
silloin päättivät yrittää. Entinen viinivarasto, (johon naiset eivät silloin 
päässeet käymään) on muutettu ruokailutilaksi, kun vandaalit olivat 
kiinniolon aikana käynyt siellä ja särkenyt kaikki viinitynnyrit. 

 
 Tätä päivää olemme odottaneet liki 14 vuotta. Olimme jo lopettaneet 

vastaavan ravintolan aktiivisen etsimisen, koska yhden vuoden 
yritys ei tuottanut tulosta. Kävimme monessa paikassa, joissa 
sanoivat valmistavansa vs. kania. Eivät osanneet, vaikka niin 
väittivät. Puertossa ei ole yhtään paikkaa, josta tuota herkkua 
osaavat valmistaa. 



 
 Paikassa kävi omistajan mukaan ennen sulkemista joitakin 

suomalaisia ruokailijoita. Kun ravintola oli suljettuna 12 vuotta, niin 
paikka unohtui kaikilta, jopa meiltä. 

 Me lupasimme omistajalle informoida ystäviämme ja muitakin 
suomalaisia ravintolan olemassaolosta siinä toivossa, että, se 
pysyisi avoinna mahdollisimman kauan. 

 
 Nyt meillä on jälleen paikka, jonne voi ystävien kanssa lähteä iltaa 

viettämään, ja nauttimaan saaren parhaasta vs. kanista. 
 
 Osoite paikkaan on C. Real, 113, 38370 La Matanza de Acentejo, 

Santa Cruz de Tenerife, Espanja 
 
8.5. Kävin Satun kanssa reennaamassa patikointia 8 kg repun kanssa. 

Kävelimme San Pedroon ja takaisin. Tuon painoisella repulla tulee 
pärjätä viikon caminoreissu. Ihanne ois jos pääsis alle tuon 8 kg 

 
12.5. Pöydällä alkaa jo oleen jonkinlainen kasa erilaisia varusteita, joita 

täydentelen tai vähentelen päivittäin tarpeen mukaan. Joskus lisää 
siihen jotain, ja sitten taas poistan tarpeetonta. 

 
20.5. Lento Satun kanssa Madridin kautta A Corunaan 
 
21.5. Aamulla kävelimme A Corunan lentokentälle vastaan ottamaan 

Hannaa, joka tuli suomesta Madridin kautta. Lentokentän kahviossa 
laskeskelimme edullisinta siirtymistä Ferroliin. Lopuksi Satu löysi 
jonkun kuljetuspalvelun, joka vei meidät kentältä suoraa Ferroliin. 

 
 Tämän ratkaisun takia me olimme caminon lähtöpaikalla jo aamulla 

hieman jälkeen 9 ja pääsimme caminolle heti kun olimme saaneet 
”vaelluspassit” Credencial del perergrino 

 
 Toteutuneet päivämatkat. 
 
 21.5. 13,58 km 
 22.5. 27,82 km 
 23.5. 14,64 km 
 24.5. 8,56 km 
 25.5. 17,01 km 
 26.5. 28,02 km 
 27.5. 17,57 km 
 
 28.5. Lento Madridin kautta TFN kentälle 
 



30.5. Reissusta ei aiheuttanut mitään vammoja, mutta silti kävin Tiagolla 
hierottamassa hartioita ja selkää. Olinhan kantanut 9 kg reppua 
viikon, ja se tuntui hartioissa pienenä väsymyksenä. 

 
 
Kesäkuu 2022 
 
3.6. Koronaa tilastoidaan vain yli 60-vuotiaiden osalta. Siinä ryhmässä 

esiintymää on edelleen runsaasti. 
 Kun ilmoitettiin, että maskeja ei tarvitse enää käyttää, niin se oli, kun 

”määräys”. Iso osa ihmisistä heitti maskit heti roskiin, ja alkoi elää 
kuten ennenkin. Tilasto kertoo sen, että tauti ei ole kadonnut. Uusien 
esiintymien määrä yli 60-vuotiaiden keskuudessa on liikkunut 
kuukauden aikana 930 ja 1265 välillä. Taulukko kertoo vain 
sairaalatilanteen. 

 
7.6. pe. ja +60v tilastojen julkaisupäivä. Tänään 1040 uutta tapausta. 

Sairaalassa kuitenkin vain 239 potilasta. Esiintymien lukema on 
jatkuvasti siinä tuhannen paikkeilla. Kun tilastoissa on vain yli 60-
vuotiaat, niin ei voi sanoa, että onko tilanne hyvä vai huono. 

 
10.6.  Hyviä valkosipuliruokapaikkoja saa hakea, ja 

sellaisen kun löytää, niin sitä ei voi unohtaa.  
   Keräsimme suomalaisporukan ja 
suuntasimme Matanzaan. Siellä kohteenamme 
oli toistamiseen El_piojo_restaurante. 
   Jälleen tuli todistettua, että El Piojon 
tarjoama vs-kani on parasta, mitä Teneriffalla 
saa. 

 
14.6. 60+ koronatilasto 1186 tapausta. 276 sairaalassa, joista 20 teholla. 
 
17.6. Aaamu-uinnit Belairin altaalla on tänään loppuneet. Uima-allas oli 

aikaisemmin auki 07.00 alkaen. Nyt aikoja on muutettu siten että 
portit aukeaa vasta klo 10.00 mutta jatkuu illalla pitempään. 

 
Syy lienee sama, kun muinakin vuosina. Espanjalaiset lomailijat 
asuvat altaalla koko lomansa, eikä ne suostu poistumaan altaalta klo 
18.00 aikaan. Ongelma on vielä se, että he tuovat lomailevat 
tuttavansakin altaalle, vaikka he asuvat muualla, kun Belairissa. 

 
Toiminta on erikoinen, kun kesälomailijat määrittää taloyhtiön 
toimintaa, ja asuntojen omistajat joutuu tyytymään lomalaisten 
vaatimuksiin ja aikatauluihin. 

 
 Mielestäni uusi ”isännöinti” järjestelmä on muuttanut edificion 

toimintaa, eikä ainakaan parempaan suuntaan. 



 
28.6. Suomen reissu alkaa. Palaamme saarelle 9.8 
 
 
Elokuu 2022 
 
1.8.-3.8. Levillä lomailemassa kolme päivää. Osa porukasta pyöräili ja osa 

patikoi. Minä patikoin Hannan kanssa, ja Antti pyöräili Sallan ja 
Jennin kanssa. 

 
 1.8. patikoitiin Levitunturin ympärillä. 2.8. oli vuorossa kätkätunturi, 

ja 3.8. vuorossa särkitunturi. 
 
9.8. Vuelingin lennolla suomesta 12.40 Barcelonaan ja sieltä 1t 10 min 

vaihdolla Teneriffalle. Kun ottaa huomioon siirtymäajat lentokentille 
ja sieltä pois, niin matkustukselle tuli pituutta liki 13 tuntia. 

 
10.8. Tänään eritin hoitaa normaaliin päivärytmiin kuuluvia asioita. 

Joitakin sain selvitetyksi, mutta en kaikkia.  
 Autotalliasia ei vielä selvinnyt, sillä remontti vielä jatkuu, johtuen 

tarvikkeiden saannista. 
 Scooterin akku oli säilyttänyt latinkinsa. Käynnistyksen kanssa se 

kuitenkin oikutteli siten että akku vaikutti tyhjältä ja jaksoi juuri ja 
juuri moottoria pyöräyttää. Puolen tunnin kuluttua se toimi 
normaalista. 

 
11.8. Puutarhanhoito jatkuu entiseen malliin. Kävin tarkastelemassa 

molempia hoitopaikkoja. 
 
12.8. Jääkaappi ei kylmentynyt riittävästi, joten ruokatarpeemme olivat 

lämpimiä, kun ne otin jääkaapista ulos. Pintalämpömittarilla mitattu 
lämpötila oli n. 13-14 astetta, ja se ei ole oikea ruokien 
säilytyslämpö. 

 Iltapäivällä skootteriajelulle ja uutta jääkaappia ostamaan. Sopivan 
kokoinen löytyi Al Camposta, ja se luvattiin toimittaa kotiin 
huomenna, eli lauantaina aamupäivän aikaan. 

 
13.8. Aamulla 20 yli 9 soi puhelin. Kuski ilmoitti että uusi jääkaappi-

pakastin tulee 20 min kuluttua. Aamukahvit jäi pannuun, kun piti 
alkaa tyhjentää entisen kaapin pakastelokeroa. Se oi ainoa joka 
siinä vielä toimi. 

 
 Kaappi kärryyn ja hissillä 2 kerrokseen. Kun kaappi oli perillä, niin 

huomasimme että se ei ole oikea. Ostimme kaapin, jossa jääkappi ja 
pieni pakastelokero. Tässä kaapissa oli kuitenkin vain jääkaappi, ja 
yksi ovi. 

 



 Kaappi takaisin autoon ja minä skootterilla Al Campoon korjaamaan 
virhettä. Virhe selvisi, kun tutkimme tilauslistaa ja mallikaappien 
hintalappuja. Jääkaapin ja jää- pakastekaapin hinta ja 
mallinumerolaput oli jotenkin vaihtuneet, ja myyjä ei sitä 
kaupantekohetkellä huomannut.  

 
 Virhe korjattiin ja uusi kaappi toimitettiin meille vielä ennen 

puoltapäivää. Al Campossa palvelu pelasi ainakin tämän toimituksen 
osalta. 

 
18.8. Tietsikan puhdistus ja Windowsin uudelleen asennus. Käyttiksen 

asennus ei kauaa vienyt, mutta kaikkien ohjelmien uudelleen 
asennus vie 2-3 päivää. Nyt alkaa kone olla normi kunnossa. 
Seuraava isompi projekti on win 11 asennus. 

 
22.8. Viimeisten ohjelmien asennus tehty tänään. Ohjelmia on ollut 

koneella niin paljon, että niitä kaikkia ei kerralla huomaa 
kaipaavansa, vaan asentelen niitä sitä mukaa kun niitä kaipaa. 

 
25.8. Laitoin ajan tasalle rokotustietojani. Kesällä otimme kaksi 

punkkirokotusta, ja kolmas tulee ottaa seuraavana kesänä. 
 
 Tänään kävin ottamassa vyöruusu rokotteen. Kesällä sairastin 

suomessa vyöruusun ja se oli sen verran kivulias että niitä kipuja ei 
halua uudelleen. Rokote (SHINGRIX) on itse ostettava. Tältä sen 
sain 209 eurolla, kun se suomessa 247 euroa. 

 
27.8. Belairin ovikorttien vaihto / uusiminen menossa. Vaihto on 

ajankohtainen, koska entinen järjestelmä ei salli enää lisätä 
käyttäjiä. Uuden järjestelmän kapasiteetti on kuulemma 
huomattavasti suurempi. 

 
 Vesi on ollut B-talossa poikki. Robin Hoodin katosta vuoti vettä pari 

päivää ennen, kun vuodon huomasivat.  
    Illalla kuitenkin käytiin ovella kertomassa, että vettä saa 19.30 – 

21.00 välisen ajan, ja sitten taas katkaistaan yöksi. Kerkesimme 
käynnistää suihkurallin ja ottaa ämpäreihin vettä varalle, jos katkos 
vielä jatkuisi aamulla. Vuoto korjautui päivän aikana 

 
28.8. B-talossa jälleen vesi poikki. Nyt oli aiheuttaja B-talon toisen 

kerroksen asunto 201. Sitä katkosta jatku iltapäivään saakka, 
kunnes saivat asunnon sulkuhanan kiinni. 

 
 Illalla syttyi tulipalo B-talon 2 kerroksessa asunnossa 205. 

Havahduimme kovaan koputukseen ovella, ja siellä poliisi hakkasi 
ovea ja huusi, että TULIPALAO ulos ja nopeasti. kiiruhdimme 



käytävään, ja se oli jo lähes täynnä savua, joten pikaisesti portaisiin 
ja pihalle. 

 
29.8. Sammutusta jatkui pitkälle yöhön, ja seuraavan vuorokauden 

puolelle. Pääsimme palaamaan asunnolle liki 4 tunnin odottelun 
jälkeen, noin 1:30 paikkeilla. Silloinkin palomiehen saattelemana. 
Palomies tarkasti asuntomme silmämääräisesti, että huoneisto oli 
kunnossa, ja siellä ei ollut mitään mahdollisia palopesäkkeitä. 

 
 Tutkimme itse asuntoamme ja tulimme siihen tulokseen, että siellä 

ei voi nukkua. Oli niin paljon savun hajua, joten hengittäminen siellä 
saattaisi olla vaarallista. 

 Keräsimme reppuun hieman yökamppeita, sillä Meku oli jo luvannut 
majoittaa meidät, jos asuntomme ei olisi nukkumakunnossa. 

 
 Palasimme ulos ja heti meiltä tiedusteltiin asunnon tilannetta. Kun 

kerromme että siellä ei voi nukkua, niin alkoivat järjestää meille 
kuljetusta tilapaismajoitukseen. Kerroimme että meillä on jo 
yöpaikka tiedossa, niin yksi poliiseista lähti meitä heti viemään. 
Kerroimme osoitteen ja kohta olimme Mekun oven takana menossa 
yökylään. 

 
 
Syyskuu 2022 
 
1.9. Vein tietsikan PC Doctorille tutkittavaksi. Siivous jatkuu edelleen, 

Kaikki kirjahyllyt ja vaatekomeroiden hyllyt oli nyt vuorossa. 
Siivousta jatkuu varmaankin vielä monta päivää, sillä varmaan löytyy 
paikkoja joista tuhkaa ei ole pyyhitty, 

 
2.9. PC Doctor soitti ja kertoi tietsikan kustanusarvion. emolevy, 

prosessori, ja virtalähde mykkänä. Emolevyn vaihto tietää myös 
RAM muistin uusimista Kustannus arvio n. 478 € 

 
3.9. Tänään päästiin jo hieman kiinni normirytmiin, eli emme siivonneet 

mitään  
 
5.-7.9. Jatkuvasti löytyy puhdistettavia pintoja palon jäljiltä. 
 Vakuutus tarkastaja kävi illalla 8.9. Kyseli siivousjuttuja ja 

maalauksen tarvetta. Lisäksi otti muutamia kuvia ja sen PC Doctorin 
kustannusarvion tietsikasta. Nyt sitten odotellaan, että mitä 
päättävät korvauksista. Kävin kuitenkin seuraavana päivänä 
korjauttamassa sen tietokoneen. 

 
10.9. Testasin Ruutu palvelun LIVE tilausta. Tilasimme 9 eurolla Antti 

Tuiskun Bailantai esityksen stadionilta. Sehän oli kun ois ollut VIP 



tiloissa. Sain katsella sohvalta ja näkyi paremmin, kuin jos ois ollut 
stadionilla jossain takarivissä.  

 
15.9. Liki viikko odotettu commuunin ilmoitusta, siitä että miten tulipalon 

jälkien siivouksissa edetään. Tänään infotilaisuudessa selvisi, että 
taloyhtiöllä on vakuutus, jossa on 50 % omavastuuosuus. Tulipalon 
jälkien siivous, tietää 50 - 100 euron lisämaksua jokaiselle 
huoneistolle. 

 
18.9. Helteet jatkuu, ja lämpötila minulle liian korkeita patikointiin (+30º), 

joten pitää vielä odotella alhaisempia lämpötiloja. Altrat odottaa 
kaapissa polulle pääsyä. 

 
22.9. Yritn Smirren kanassa kävelä San Pedroon aamukahville. Acapulco 

III kohdalla oli portti kiinni, ja pari remonttimiestä paikalla. Eivät 
päästäneet meitä laskeutumaan alaspäin, joten käännyimme 
takaisin. Jatkoimme aamulenkkiä La Veran suuntaan, ja palasimme 
El Duraznon kautta puertoon. 

 
 Illalla A-talon alakerrassa ”yhtiökokous” jossa päättivät, että 

yhtiömaksua maksetaan 100 € ylimääräistä, jotta saadaan tulipalon 
vahingot korjatuksi. 

 
25.9. Kaksi päivää meitä on varotettu trooppisesta myrskystä nimeltään 

Hermine. Häälytystila oli punainen ja ihmisiä pyydettiin 
pysyttelemään sisätiloissa. Tänään saderintama on Gran Canarian 
yllä, ja tiputtaa siellä vettä. 

 
26.9. Saderintama alkaa olla teneriffalla ohi. Uutiset kertoi, että 

runsaimmat sateet on tuottanut vettä 341mm/m2, eli se on saman 
verran litroja neliölle. 

 
30.9. Vakuutusyhtiön tutkimukset tulipalon vahingoista ovat edelleen työn 

alla, joten, emme ole vielä saaneet mitään korvauspäätöstä tulipalon 
aiheuttamista vaurioista. 

 
 
Lokakuu 2022 
 
4.10. Puutarhan hoitoa ja nurmikon leikkausta. 
 
6.10. Kävimme ottamassa neljännen koronarokotteen. Tälle kesälle on 

noita rokotuksia tullut runsaammin. Pari punkkirokotetta, 
vyöruusurokote, ja nyt neljäs koronarokote. Lisääkin otetaan, jos 
sopivaa ja tarpeellista on tarjolla 

 



7.10. La Matanzassa, Neuvomassa El Piojo (valkosipulikani) ravintolaa 
suomikerhon jäsenille. 

 
12.10. Smirre aloitti liekitetyn maksan tarjoilun. Cuatro Vientosin aikana se 

oli joka keskiviikon listalla. 
 
14.10. Koronatilastoja lukiessani löytyi lehdestä tieto, että nyt tilastoja 

kerrotaan vain perjantaisin 
 
15.10. Kauden eka biliskisa, Sijoitus oli mielestäni hyvä, kun ottaa 

huomioon, että kilpailijoita oli 14. Kun tipahdin kisasta, niin jäljellä jäi 
4 kilpailijaa.   

 
24.10. Helteet ei ole hellittänyt mutta minä aloitin talven patikoinnit 

varjoisilla metsäosuuksilla. Eka reissu Agua Garciassa n. 10 km 
lenkki 

 
19.10. Kauden toinen biliskisa, ja nyt oli tähtäykset kohdallaan paremmin, 

kun eka kisassa. Tuloksena 1 paikka podiumilla. 
 
27.10. Tänään kävin sanomassa irti autotallipaikan, joka on ollut minulla 
 n. 11 vuotta. Talliremontin jälkeen nostivat hintaa 50 % joten katsoin 

että vuositasolla korotus on liikaa, ja sanoin se irti.  
 Olin kuitenkin löytänyt valmiiksi autolleni toisen säilytyspaikan, joten 

taivasalle sitä ei tarvitse vastaisuudessakaan jättää. 
 
28.10. Rokotuspäivä. Kävimme hakemassa gripe rokotuksen. Nyt on sitten 

kaikki mahdolliset suojaukset hankittu, mitä täällä saa coronaa ja 
kausiflunssaa vastaan 

 
29.10. Syksyn ensimmäinen kirpparipäivä. Vieläkään en löytänyt mitään 

ostettavaa, mutta tulihan muutaman kilometrin aamulenkki. 
 
 
Marraskuu 2022 
 
1.11. Syksyn toinen patikointireissu tehtiin Aguamansaan ja La 

Calderaan. Kierrettiin tuttu reitti. Aluksi urkupillireittiä seurateen. 
Candelarian polkua laskeuduttiin alatielle, ja sieltä vesilaitoksen 
kautta Aguamansaan. 

 
3.11. Kävimme etsimässä uusia mattoja tulipalossa tuhoutuneiden tilalle. 

Kiersimme IKEAn, Leroy Merlinin ja Decathlonin. Kahdesta 
ensimmäisestä etsimme mattoja, ja viimeisestä biljardi tarvikkeita. 
Mistään emme juurikaan mitään löytäneet. Kun paikalliset ei mattoja 
lattioilla pidä, niin niiden myyntikin on lähes olematonta.  



 Pitänee tehdä tilaus, koska Leroy Merlinin nettisivuilla niitä kuitenkin 
on myynnissä. 

 
10.11. Esperanzassa patikoimassa. Mäntymetsäreitti. Kasvien kukinnat 

vasta aluillaan, joten kukintoja emme vielä päässeet ihailemaan. 
 
17.11. Kävimme La Pazissa tekemässä ”joulusiivouksen” 
 
16.11. Urkupillireitillä patikoimassa (kuvia ajankohtaiset kuvat sivuilla) 
 
19.11. Kävimme katsomassa Teneriffan Lenovon koripallomatsia. 

Joukkueessa pelaa suomalainen Sasu Salin, jota me olimme n. 60 
hengen voimalla kannustamassa. 

 
 60 hengen porukka oltiin huomioitu myös pelipaikalla. 

Suomikatsomoa kuvattiin ja kuvaa striimattiin katossa roikkuvaan 
tuloskuutioon. Katsomon vieressä kävi kuvaajia ja joitakin 
suomalaisia olivat myös haastatelleet. Sen kokoinen Sasun 
kannattajajoukko ylitti myös paikallisen uutiskynnyksen ja 
suomikannattajista otettu kuva pääsi myös urheilu-uutisiin. 

 
22.11. Etelässä käväsemässä. Käytiin pikaiseseti Christianoksessa, kun 

odotelimme kaverin lennon saapumista. Hannu lähti ja Matti tuli. 
 
24.11. Chinyeron kierto 13,6 km 
 
30.11. Jouluvalojen sytytyspäivä. Kävimme seuraamassa jouluvalojen 

sytytystä, ja hieman seurasimme myös sytytystä edeltävää 
jouluvalaistuksen sytytysjuhlaa.  

 
 
Joulukuu 2022 
 
2.12. Patikointia Santa Catalinasta rantareittiä pitkin San Juan de la 

Ramblan ja Las Aguasin kautta Barranco Ruiziin.  
 
3.12. Kauan kierrellyt korona osu ja uppos. Aamusella hieman 

kurkkukipua ja yskää. Tein testin ja sain positiivisen testituloksen. 
Kuumetta ei ole, joten itsehoidolla tarkoitus yrittää selvitä, Varsinkin 
kun mitään isompia oireita ei ole. Lepoa ja frenadolia. Sillä sitä 
hoidetaan. 

 
4.12. Kurkkukipu ja yskä jatkuu, mutta kuumetta ei edelleenkään ole. 
 
5.12. koronahoito edistynyt hyvin kaksi päivää. Edelleen hieman ärsytystä 

kurkussa, joka aiheuttaa pientä yskää. 



 Emme olleet varanneet mihinkään ravintolaan paikkaa itsenäisyys-
päivän illalliselle, joten nyt ei tarvitse alkaa mitään varauksia peru-
maan. 

 
6.12. Itsenäisyyspäivä meni telkkaria katsellessa. Linnan juhlia, ja hieman 

tallenteita tuli katseltua  
 
7.12. Kurkkukipu on jo hellittänyt, ja olo tuntuu jo normaalilta, joten pesin 

ikkunat ja laitoin hieman jouluvaloja.  
 Huomenna on jo suunnitelmissa enemmän tekemistä. Pitää 

valmistautua Hannan tuloon.  
 Hän tekee ensimmäisen viikon etätöitä meillä, ja me muutamme 

yläkaupunkiin viikoksi ”evakkoon”. Lopun ajan hän lomailee 
hotellissa ja viettää lomaa. 

 
9.12. Hanna saapui Teneriffalle etätyö / lomareissulle. Kävin hakemassa 

hänet TFS lentokentältä. Samana päivän me muutimme 
yläkaupunkiin, ja annoimme Hannalle Belairin asunnossamme 
etätyörauhan. Valokuituyhteys nettiin sallii paremman toimivan 
etätyöyhteyden. 

 
16.12. Muutimme takaisin Belairiin, kun Hanna lähti lomaviikon viettoon 

hotelliin.  
 17 vuotta alakaupungissa asuneena viikon asuminen yläkaupun-

gissa ei tehnyt siitä pitempiaikaista asumista ajatellen alakaupunkia 
houkuttavampaa paikkaa. 

 
17.12. El Piojossa syömässä valkosipulikania. Jälleen kerran ruoka oli 

valkosipulin ystäville oikein maukasta ja sellaista kun 
valkosipulikanin kuuluukin olla. 

  
22.12. Tänään oli uusi kuu, ja meillä ohjelmassa tähtitaivaan katselu. Kun 

on uusikuu, niin valosaastetta on vähän, joten himmeimmätkin 
tähdet erottuvat parhaiten. Las Cañadas on täällä paras paikka 
katsella ja kuvailla tähtitaivasta. 

    Me lähdimme Puertosta 20 jälkeen, ja palasimme puolen yön 
paikkeilla. Kuvia otimme vain kännykällä. Joitakin kuvia saimme, 
mutta niitä on katsottava isolta näytöltä, jotta heikoimmatkin tähdet 
erottuvat. Orotavan ja  

 
25.12. Jälleen muutto La Paziin Hanna palasi viikon hotellilomalta ja asettui 

Belairiin, sillä hänellä oli vuorossa etätyöpäivä. 
 
28.12. Kävin viemässä Hannan TFN kentälle, sillä hänen loma tällä 

saarella loppui. Nyt oli aika siirtyä muutamaksi päiväksi pienemmälle 
saarelle, josta paluu vuodenvaihteen jälkeen suomeen. 

 



30.12. Vuoden viimeinen tilasto yli 60-vuotiaiden koronatilanteesta. 
Altistuneiden määrä on 792. Nousua edellisestä viikosta n. 50. 

 Altistuneista 139 vaatinut sairaalassa hoitoa. 122 normaaliosastolla 
ja 17 teho-osastolla. 12 ihmistä on menehtynyt. 

 
 


