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Isot vedet, pienet veneet 
ja radioaaltoja maailmalla 

Veneen radioamatooriasemalla saa pidettya yhteydet Suomeen kirjaimel-
lisesti toiselta puolelta maapalloakin. 

KUMPPANINJUTTULue 
lisaa nettikumppani-
en kuulumisia osoit-
teessawww.keski-uu-
simaa.fi/kumppanit. 

K E S K I - U U D E N M A A N 
R A D I O A M A T O O R I T 

Vuonna 1968, 51 vuotta sit-
ten, 9 purjevenetta ja 9 mies-
ta lahti puijehtimaan "yksin 
ja yhta soittoa" maailman 
ympari. Vain yksi tuli penile 
30000 merimailin jalkeen: 
sittemmin aateloitu britti Sir 
Robin Knox-Johnston. TYio-
hon kisaan sisaltyi monen-
laista dramatiikkaa, josta on 
tehty kirjoja ja jopa elokuvia. 
Silloin ei ollut apuna GPS-
paikannnusta, karttaplotte-
ria, satelliittipuhelinta eika 
muitakaan nykyajan purjeh-
tijan apuvalineita. 

Viime vuoden heinakuus-
sa starttasi Ranskassa "sa-
moilla evailla" tuon kilpailun 
50-vuotismuistopurjehdus: 
Golden Globe Race. Matkaan 
lahti nyt 18 purjehtijaa, ve
neet kiiitenkin tyypeiJtaan ja 
varustuksiltaan vuoden 1968 
mallia ja ilman noita nykyi-
sille purjehtijoille itsestaan 
selvia moderneja apuvali

neita. Suuimatkin otetaan 
taas merikortin, kompassin 
ja sekstantin avulla, aivan 
kuten Knox-Johnston ai-
kanaan. Mukana on myos 
suomalainen Tapio Leht i -
nen, ansioitunut pitkan lin-
jan purjehtija, jonka matkaa 
voi seurata goldengloberace. 
com-sivustolta, tarkemmin 
https: / / goldengloberace. 
com/livetracker/. 

Vuonna 1968 oli radioama-
tooreilla jo kaytossaan tek-
niikka koko maailman kat-
taviin lyhytaaltoyhteyksiin. 
Tahan matkaan valmistau-

tuessaan Tapio suoritti radio-
amatoorilupaan tarvittavan 
patevyystutkinnon, ja nyt on 
haneUa veneessa radioase-
ma OH6UBZ/mm ("mariti
me mobile") yhteydenpitoon 
koti-Suomeen pain. Amatoo-
riradiota kayttaen Tapio on-
kin seMtellyt matkan varrella 
esiin tulleita useita teknisia 
haasteita mutta ollut myos 
yhteydessa perheeseensa. 
Yhteytta "Kap Homin takaa" 
Suomeen on pidetty joka pai-
va, radiokelien estaessa tahan 
mermessa yhteyden vain yh-
tena paivana. 

OH2AP 
* Keski-Uudenmaan Radio-

amatoorit 0H2AP on ker-
hojohon kuuluu satakunta 
radioharrastajaa keskisen 
Uudenmaan kunnista Ja 
kaupungeista. Kerholai-
set harrastavat rakentelua, 
kokeilua, yhteyksien pitoa, 
kurssien pitoa ja mukavaa 
yhdessaoloa. Kerhotila ja 
asema on Jarvenpaan kes-
kustassa ja kerhoillat tors-
taisin. 

• Lisatietoja kerhon sivuilla: 
wv\/v>/.oh2ap.fi 

Vaikka Golden Globe Race 
onkin useimmille osallistujil-
le monivuotinen unelma, ky-
seessa ei ole mikaan huvipur-
jehdus. Siita kertoo sekin, eti;a 
matkaan lahteneista nelja on 
joutimut merihataan mas-
ton katketessa ja 8 muuta on 
muista syista jattanyt leikin 
kesken tai pysahtynyt johon-
kin satamaan toipumistauol-
le. Etelaisen valtameren ar-
mottomat mulet ja talon kor-
kuiset aallot ovat yha haaste 
10-metrisilIe veneille ja nii-
den kippareille, aivan kuten 
50 vuotta sitten. 


