
Golden Globe Race 
Kisa käynnistyi, Lehtinen liikkeelle

Tribuuttikisa Golden Globe Race 
2018 starttasi Ranskan Les Sa-
bles d’Olonnesta toivottavasti 
kaikin puolin suunnitellusti. Pur-
je-lehti oli tuolloin painossa, ja 
Lehtisen puolesta sai jännittää 
jo ennen kisaa. Lopulliseen kun-
toonsa nimittäin Asteria-vene 
tuli vasta lähtövesillä.

teksti: Klaus Somerkoski

Riki ja vene eivät tosiaan olleet 

vielä kohdanneet, kun Tapio 

Lehtinen lähti Suomesta monen 

mutkan kautta kohti kisan lähtösata-

maa Les Sables d’Olonnea.  Koska var-

sinkin veneen kansi ja riki tuentoineen 

oli suunniteltu ja rakennettu vanhaan 

veneeseen täysin alusta asti, eivätkä 

purjeetkaan vielä olleet tuulta maista-

neet, yllätyksille oli runsaasti tilaa.

Paketissa Asteria matkusti en-

sin Belgiaan Zeebruggen rahtisata-

maan, jossa se kesäkuun alussa las-

kettiin veteen ja takiloitiin. Kaksin 

barduunoin ja kaksin saalingein va-

rustettuun mastoon kiinnittyy myös 

edessä kaksi kiinteää rullalaitetta 

monenlaisten kelien varalta.

Täällä Suomessa on jännätty jo 

ennen kisaa sitä, riittääkö aika, kun 

pienet myöhästymiset näyttivät ka-

saantuvan, ja Englannin Falmouthiin 

oli kuitenkin kisasääntöjen mukaan 

pakko ehtiä ennen määräaikaa. 

Yhden lisämurheen aiheutti uuden 

moottorin murjotus Englannin ka-

naalin tyvenessä Weymouthin edus-

talla. Lehtinen sai onneksi hinaus-

apua samaan kisaan matkalla olleel-

ta norjalaiselta Are Wiigiltä.

– Paljon on puhuttu toverihen-

gestä ja vastavuoroisesta avunannos-

ta yksinpurjehduskisoissa. Meillä se al-

koi jo ennen starttia. Mange takk, kiit-

telee kippari facebook-päivitykses-

sään kesäkuun yhdeksäntenä.

Kaiken lisäksi sama toistui vielä 

20 mailia ennen Falmouthia, ja nor-

jalainen palasi taas auttamaan, tällä 

kertaa itsekin lievästi konevikaisena.

Asteria ehti kuitenkin Fal-

mouthiin, jossa pääsi testaamaan vii-

meisiä uusia varusteita, kuten spin-

nuja ja tuuliperäsintä; sekä edelleen 

Golden Globe Race -kisan lähtösata-

maan Les Sables d’Olonneen, jossa 

odotti Lehtisen suuri sankari Sir Robin 

Knox-Johnston. 

Juuri Sir Robin purjehti Suhaili-

veneellään ensimmäisenä pysähty-

mättä maapallon ympäri. Tästä on 

viisi vuosikymmentä, minkä kunniak-

si vanhanaikaisilla veneillä kisatta-

va Golden Globe Race -tribuuttiki-

sa päätettiin tänä vuonna järjestää. 

Konkari itse jättää kierroksen väliin ja 

toimii lähinnä maskottina.

30 000 merimailin matkalle oli 

viimeisimpien tietojen mukaan läh-

dössä 18 yksinpurjehtijaa, joiden pi-

ti piti lunastaa hyväksyntänsä monin 

kurssein ja todistuksin. Vanhin kilpai-

lija on 72-vuotias ranskalainen Jean-

Luc van den Heede ja nuorin 28-vuo-

tias englantilainen Susie Goodall.

Toivottavasti Lehtinen ja seks-

tantti kestävät kyydissä. Ja tietysti 

ne kaksi Purje-lehden lainaamaa ka-

meraa.  s

Suhaili ja Sir Robin Knox-Johnston saivat jo lähtösatamassa sankarin vastaanoton. GOLDEN GLOBE RACE
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