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Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen jatkaa viidentenä – sai
radiolla terveiset 8-vuotiaalta faniltaan Espoosta
Suomalaiset radioamatöörit voivat nyt olla yhteydessä purjehtijaan australialaisten kollegoidensa
kautta. ”Tämä on osa myös digitalisoituvaa radioamatöörimaailmaa.”

PÄIVÄN TIMANTTI:  Puoliso voi lukea kaiken, mitä puhelimessasi on – Älylaitteiden
vakoiluohjelmilla tehdään ankaraa lähisuhdeväkivaltaa

Ari Pusa HS

TAPIO  Lehtinen jatkaa edelleen viidentenä Golden Globe -yksinpurjehdusta maapallon ympäri.

Lehtinen lähestyy Tasmaniaa, jonne hän arvelee pääsevänsä 4. marraskuuta. 

Unkarilainen Istvan Kopar pääsi viikonloppuna muutamaksi tunniksi suomalaiskipparin edelle.
Lehtinen kuitenkin hyödynsi matalapaineen tuomat tuulet ja teki yli 20 merimailia, noin 32 kilometriä
eroa Kopariin. 

Nyt eroa on noin 25 merimailia, noin 40 kilometriä, ja purjehtijoiden reitit ovat risteämässä. 

Tapio Lehtinen veneessään kesäkuussa. (KUVA: VILMA RIMPELÄ / HS)
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”Täytyy laittaa fenderit [suojat] veneen kylkiin”, Lehtinen raportoi suomalaisille radioamatööreille. 

HEINÄKUUSSA alussa Ranskasta startanneessa kilpailussa on yhä mukana kahdeksan venettä.

Kymmenen kilpailijaa on keskeyttänyt. 

Kisaa johtava ranskalainen Jean-Luc van Den Heede on juuri purjehtinut Uuden Seelannin
eteläsaaren ja sen eteläpuolella olevan Foveaux-salmen välistä Tyynellemerelle. 

”Se oli myös Suhailin käyttämä reitti”, Lehtinen sanoi. 

Suhaili oli englantilaisen Robin Knox-Johnston veneen nimi 50 vuotta sitten purjehditussa
ensimmäisessä Golden Globe -kilpailussa. 

Knox-Johnston oli ainoa purjehtija, joka pääsi aikanaan maaliin asti. 

Avomerellä kolmisen viikkoa sitten pahoin loukkaantunut intialainen Abhilash Tomy on
sairaalahoidossa Australiassa. 

Tomy loukkasi haaksirikossa selkänsä, ja Intian armeijan neurokirurgi teki hänelle kahden tunnin
selkäleikkauksen. 

TUULET ja purjehduskeli Etelämerellä ovat olleet viime aikoina varsin rauhallisia. 

Järjestäjät antoivat viime viikolla varoituksen myrskystä, jossa tuulen nopeus on jopa 25 metriä
sekunnissa. Lehtistä kehotettiin suuntaamaan pohjoiseen 38 leveyspiirin yläpuolelle. 

Suomalaisten radioamatöörien antamissa tuuliennusteissa arvio tuulen nopeudesta oli pienempi kuin
kisajärjestäjillä, ja Lehtinen päätti jäädä 39 leveyspiirin tasolle. 

Tämän hetkisen ennusteen mukaan loppuviikosta on tulossa melko tuulinen, kun valtaisa matalapaine
liikkuu edestakaisin Antarktiksen rannikolla. Tuulet eivät kuitenkaan nouse myrskylukemiin. 

KOKENUT  radioamatööri Jari Jussila (tunnus OH2BU) kertoo, että Lehtinen on saanut hyvin ladattua

veneensä akut melkein täyteen. Näin hän saa virtaa tarpeellisiin radioyhteyksiin ja
satelliittipuheluihinsa kisajärjestäjien kanssa. 

Veneet akut saavat virtaa hydrogeneraattorista, jossa potkuri pyörittää sähköä tuottavaa generaattoria.
Lehtisellä on ollut hydron kanssa paljon ongelmia. Se piippaa häiritsevästi, kun radioyhteys on päällä. 

Lehtinen on yrittänyt korjata vikaa radioamatöörien kautta saamillaan ohjeilla, mutta toistaiseksi
ongelmaa ei ole saatu ratkaistua. Lehtinen on myös korjaillut veneen hiertyneitä köysiä. 

JUSSILA  on Lehtiseen päivittäin yhteydessä kotoaan Kirkkonummelta. 

Internetin kautta Jussila on saanut toimivan yhteyden australialaisiin radioamatööreihin. Jussila menee
netin kautta heidän radioasemalleen ja käyttää sitä yhteydenpitoon Lehtisen kanssa. 

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)

MAINOS PÄÄTTYY
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Seuraa 

Seuraa 

Seuraa 
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”Se antaa loistavan lisämahdollisuuden pitää yhteyttä Tapioon. Kuuluvaisuus oli aivan valtavan hieno
tännepäin. Tämä on osa myös digitalisoituvaa radioamatöörimaailmaa ja perustuu radioamatöörien
kansainväliseen vapaaehtoisuuteen”, Jussila sanoo. 

Jussila pystyy hyödyntämään australialaista radioamatööriasemaa seuraavat pari viikkoa. Sen jälkeen
Lehtinen on purjehtinut kantaman ulkopuolelle. 

JUSSILA  välitti Lehtiselle myös kahdeksanvuotiaan espoolaisen Laurin terveiset. Laurilla on kotonaan

katossa iso maailmankartta, josta hän joka ilta katsoo, missä kohtaa Lehtinen on menossa ja miltä siellä
mahtaa näyttää. 

Lehtinen kuittasi nuoren faninsa terveiset ja toivotti FC Hongassa pelaavalle Laurille menestystä
jalkapallossa. 

Fakta
Mitä on radioamatööritoiminta?

 
■ Radioamatööritoiminta vaatii radioamatööritutkinnon ja luvan
Viestintävirastolta  
 
■ Vastaanottamiseen ei tarvita lupaa  
 
■ Tutkinnon voi suorittaa joko itseopiskelulla tai käymällä kurssi. Kursseja alkaa
muutaman kerran vuodessa. Katso www.oh3ac.fi/ra-kurssi  
 
■ Suomessa on noin 6000 radioamatööriä, maailmassa noin kolme miljoonaa  
 
■ Radioamatööritoiminta on sallittua kaikkialla maailmassa paitsi Pohjois-
Koreassa ja Jemenissä  
 
■ Suomalaisten radioamatöörien keskusjärjestö on Suomen Radioamatööriliitto ry

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Purjehdus

Yksinpurjehdus maapallon ympäri

Golden Globe

Tapio Lehtinen

Ari Pusa
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