
Juttuja Tapion, OH6UBZ/mm; kotiinpaluusta ja purjehduksesta
Tapion, OH6UBZ/mm; kotiinpaluu sai monet lehdet ja sähköiset mediat 
kirjoittamaan asiasta. Myös sellaiset tiedotusvälineet, jotka purjehduksen 
aikana olivat olleet pidättyväisiä.

Radioamatöörien tuki Tapion purjehduksen aikana tuli monissa jutuissa hyvin
esille. Tässä osa kymmenistä ja kymmenistä jutuista. Mikäli jutussa on  
mainittu radioamatöörit, kyseinen kohta on leikattu mukaan.

Helsingin Sanomat
HS 21.5.2019
https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006111768.html 
Maali näkyvissä!
Tapio Lehtinen purjehti maailman ympäri 322 päivässä, saapui viimeisenä 
maaliin, tarjosi kuohujuomaa veneelleen ja antoi päälle vielä suukon 
”vanhalle rouvalle”.

Lehtinen kuuntelee kehut, mutta hänen on vaikea olla tarttumatta 
mikrofoniin. Puhehalut ovat kovat, vaikka hän on ollut päivittäin yhteydessä 
suomalaisiin radioamatööreihin. ”Toistan heille hautaan asti kiitokseni. Jari 
Jussila (OH2BU), Jari Koski (OH6QU) ja Hannu Hollmén (OH1HAQ) tekivät 
minusta matkan aikana radioamatöörin”, Lehtinen sanoo, kun hälinä alkaa 
vaimentua.
Hollmén (OH1HAQ) oli tullut vanhempiensa kanssa autolla Les Sables 
d’Olonneen. Lehtinen tapaa vasta nyt ensi kerran yhden auttajistaan.

HS 26.6.2019
https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006154275.html
Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen tuo torstaina kovia kokeneen veneensä vihdoin
Suomeen: ”Toivottavasti vastassa on muutama purjehduskaveri”
Lehtisen Asteria-venettä odotetaan Kauppatorin edustalla noin kello 15.30.

HS 27.6.2019
https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006155839.html 
www.oh3ac.fi/HS_28.6.2019_paperilehti.png
Tapio Lehtinen toi Asteria-veneensä Kauppatorin rantaan liki vuoden 
kestäneeltä maailmanympäripurjehdukselta
Veneenhakureissu ei sujunut täysin ongelmitta, kun potkurin akselista alkoi 
tulla vettä veneen sisälle. Runsaslukuinen yleisö seurasi laiturilta, kun 
Lehtinen saapui optimistijollien ja parin muun purjeveneen saattamana 
Kauppatorin rantaan. Mahtipontisen paluun varmisti Alfons Håkansin Thor-
hinaaja vesitykeillään. 

HS 16.7.2019
https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006174697.html
Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen aikoo kiertää maapallon vielä kahdesti: 
”Haluan antaa veneelleni ja itselleni toisen mahdollisuuden”
Seuraava yksinpurjehdus alkaa syksyllä 2022. Sen jälkeen Lehtinen lähtee 
kapteeniksi Whitbread-kisaan.

Yleisradio ykkösaamu 3.7.2019
Ykkösaamu Yle Areenassa: https://areena.yle.fi/1-50156958
Kohdasta 29:26 min- 42:30 min
Vieraana Tapio Lehtinen, OH6UBZ
”Sain suomalaisilta radioamatööreiltä Jari Koski, OH6QU; Vaasa varoituksen 
myrskystä, joka olisi voinut olla tuhoisa ...
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Yleisradio Puheen aamu 5.6.2019
https://areena.yle.fi/1-50177322 
Puheen Aamu 35 min
Aivan hillittömän hauska ja humoristinen haastattelu.
Radioamatöörit mainitaan monessa kohtaa.
Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen: Yksinpurjehdus on joukkuelaji, 
radioamatöörit pitivät hengissä maailman merillä.

Kulta on Lehtisen mukaan hieno näyttö siitä, mitä tiimityöllä saadaan aikaan.
Myös yksinpurjehdus on joukkuelaji. Suomalaiset radioamatöörit antoivat 
maailman merille tarkkoja säätietoja ja ohjeita teknisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Työkalut siihen olivat vähäiset, sillä kisan säännöt ovat 
tiukat: Golden Globe Race käydään 50 vuoden takaisilla säännöillä. 
Esimerkiksi navigoinnissa ei saa käyttää digitaali- tai satelliittitekniikkaa.

YleX Iltapäivä
https://areena.yle.fi/1-50158095 
Onnittelut Antille, GTCC-protokolla tiedetäään myös ylellä ;)
N. kohdasta 32 minuuttia (ei enää kuunneltavissa)

MTV Uutiset 27.6.2019
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yksinpurjehtija-tapio-lehtinen-viimein-
kotona-menoa-hidastaneen-merirokon-puhdistus-tyssasi-haihavaintoon-
sinansa-kaunis-elain-mutta-totesin-etta-en-tuon-kanssa-lahde-
uimaan/7463026 

Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen viimein kotona! Menoa hidastaneen merirokon
puhdistus tyssäsi haihavaintoon: "Sinänsä kaunis eläin, mutta totesin, että 
en tuon kanssa lähde uimaan" Helsinkiläinen yksinpurjehtija Tapio Lehtinen 
on koko maailman purjehdushistorian kuudes ihminen, joka on purjehtinut 
yksin maailman ympäri nousematta kertaakaan maihin ja käyttämättä 
modernia teknologiaa.

Pitkä kilpailu on fyysisesti ja henkisesti vaativa. Tapio Lehtinen ei silti 
ainakaan muista kokeneensa erityisen heikkoja hetkiä.
– Kuusikymppinen suomalaisäijä klaaraa suomalaisella sisulla aika pitkälle, 
hän toteaa.
Lehtisen mukaan yksinpurjehdus ei kaikesta huolimatta ole erityisen
yksinäistä, sillä radioamatöörit ovat yhden puhelun päässä.

Hiljaisuutta hän saattoi toisinaan rikkoa musiikilla, joka tosin oli modernin 
teknologian avulla kuunneltuna kiellettyä. Siksi mukana oli kasettisoitin ja 
ystävän nauhoittamat musiikkikasetit.

27.6.2019
https://www.mtv.fi/sarja/mtv-uutiset-live-33001002003/yksinpurjehtija-
tapio-lehtinen-suoritti-maailman-haastavimman-kilpailun-sisukas-kapteeni-
palaa-suorassa-lahetyksessa-helsinkiin-1110836 
Uutisten nettilivet - Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen suoritti maailman 
haastavimman kilpailun – Sisukas kapteeni palaa suorassa lähetyksessä 
Helsinkiin
Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen suoritti maailman haastavimman kilpailun – 
Sisukas kapteeni palaa suorassa lähetyksessä Helsinkiin.

Huomenta Suomi 1.7.2019
https://www.mtv.fi/sarja/huomenta-suomi-33001003008/tapio-lehtinen-
purjehti-yksin-ympari-maailman-1112792 
Kesto 9 min
Huomenta Suomi - Klipit - Tapio Lehtinen purjehti yksin ympäri maailman
Huomenta Suomen vieraana purjehtija Tapio Lehtinen.
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https://www.mtv.fi/sarja/huomenta-suomi-33001003008/mihin-ihmiskeho-
pystyy-1112793 
Kesto 6 min
Huomenta Suomi - Klipit - Mihin ihmiskeho pystyy?
Huomenta Suomen vieraana purjehtija Tapio Lehtinen sekä Pihlajalinnan 
Urheiluklinikan lääkäri Klaus Köhler

Wartsila video
https://www.youtube.com/watch?v=9cwowBMvN54&feature=youtu.be 
Here is a short video of Tapio Lehtinen’s first thoughts (in Finnish) after he 
crossed the finishing line of the Golden Globe Race in May. Wärtsilä 
partnered with Tapio during his participation into Golden Globe Race.

Iltasanomat 2.6.2019
https://www.is.fi/purjehdus/art-2000006128598.html?utm_source=s
%C3%A4hk%C3%B6posti&utm_campaign=s%C3%A4hk%C3%B6posti-
share&utm_medium=social&utm_content=android.iltasanomat.fi 
Maailman ympäri purjehtinut Tapio, 61, joutui karmivaan vaaratilanteeseen –
hain pää työntyi esiin tikkaiden alta: ”Tein päätöksen”–Olin valmistellut  
työkalut ja köydet, ja menossa veteen. Samalla kun laskin tikkaita, niiden 
alta työntyi esiin kolme–neljämetrisen hain pää, Lehtinen kertoi.

–Seuraavana päivänä yksi australialainen radioamatööri kertoi, että  
nelisen vuotta sitten joku yksinpurjehtija oli kärsinyt samanlaisesta 
ongelmasta ja ilmoittanut radioteitse menevänsä puhdistamaan 
venettään. Muutaman viikon jälkeen hänen veneensä löydettiin 
tyhjänä ajelehtimasta.
Radioamatöörien korvaamaton apu
Toiseksi, Lehtinen sanoi, yksinäisyys oli suhteellista. Hän oli lähes päivittäin 
yhteydessä radioamatööreihin.

Erityisenä tukena olivat kolme suomalaista radioamatööriä.

–Huonoimmillaan yhteydet olivat sellaisia, että hädin tuskin kuulin mitä he  
puhuivat eivätkä he kuulleet puheestani mitään. Radiossa vihellys kuitenkin 
kuuluu silloinkin kun puhe ei enää kuulu, ja meille kehittyi näiden kavereiden
kanssa oma kommunikointimenetelmä. Jos vihelsin titityy, se tarkoitti kyllä 
ja jos vihelsin kukkuu, se tarkoitti ei.

Kirkkonummelainen Jari Jussila auttoi Lehtistä suorittamaan 
radioamatöörin tutkinnon ja oli yhteydessä pitkin matkaa, lietolainen
Hannu Hollmen tarjosi korvaamatonta tekniikka-apua ja vaasalainen 
Jari Koski valmisteli päivittäin tarkat sääennusteet. Ne olivat 
yksinäiselle purjehtijalle kullanarvoisia.

–Pahimmassa tilanteessa ne pelastivat henkeni. Olisin voinut joutua  
Uuden-Seelannin eteläkärjessä hengenvaaralliseen myrskyyn, mutta 
säätietojen avulla pystyin väistämään sen, Lehtinen sanoi.

Neljäs radioamatööri, Antti Kantola, toimitti Lehtiselle 
uutiskatsauksia. Niiden avulla purjehtija pysyi perillä Suomen ja 
maailman tapahtumista.

–Olen muun muassa tietoinen siitä, että Paavo Väyrynen aikoo ryhtyä  
presidenttiehdokkaaksi. Siitä tiesin, että kaikki on hyvin Suomessa!

Prosail
http://prosail.fi/yksinpurjehtija-tapio-lehtinen-saapuu-takaisin-helsinkiin-
torstaina/   
Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen saapuu takaisin Helsinkiin torstaina
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Helsinkiläinen yksinpurjehtija Tapio Lehtinen suoritti maailman 
haastavimman purjehduskilpailun Golden Globe Racen 322 päivän 
purjehtimisella. Haasteista huolimatta sisukas suomalaiskapteeni oli lopulta 
yksi viidestä maaliin selvinneestä purjehtijasta, saapuen kilpailun lähtö- ja 
päätesatamaan Ranskan Les Sables d’Olonneen 19. toukokuuta.
Useista haasteista huolimatta Lehtisen positiivinen asenne, huumori 
ja rautainen terveys pitivät hänen mielialansa koholla, mikä huokui 
hänen matkaltaan lähettämistään lyhytviesteistä sekä 
yhteydenpidostaan suomalaisten radioamatöörien kanssa. Tapio 
Lehtinen valmistautuikin kisan tuomien äärimmäisten rasitusten kestämiseen
urheilulääketieteen ammattilaisten valmennuksessa

Totalvene.fi
http://www.totalvene.fi/lue/uutinen/golden-globe-race-2018 
Tapio Lehtisen kotiinpaluu
Maapallon ympäri yksin ja käymättä maissa seilannut Tapio Lehtinen palasi 
S/Y Asteriallaan kotisatamaan 322 päivän purjehduskilpailun jälkeen
Matkansa vaarallisin tilanne oli Uudesta-Seelannista etelään olevan Stewart 
Islandin eteläpuolella, joka on lähes Kap Hornin veroinen laivojen 
hautausmaa. Vene ei noussut tuuleen niin kuin sen olisi pitänyt, koska 
veneen pohjassa kasvoi tuhansia barnakkeleita, eli hanhenkauloja - 
pituudeltaan noin 7-10 senttisiä putkimaisia, siimajalkaisia äyriäisiä, jotka 
kiinnittävät lihaksikkaan jalkansa kalkkirenkaan avulla tiukasti kiinni veneen 
pohjaan. 

Kiitos Suomalaisten radioamatöörien, Tapio sai tietää juuri ennen 
Stewart Islandin eteläkärkeen saapumistaan Etelämerelle 
saapuvasta kovasta myrskystä, tämän johdosta hän hetken 
mietinnän jälkeen muutti kurssiaan 180 astetta - takaisin kohti 
Etelämannerta saadakseen riittävästi vapaata vettä veneensä tuulen 
alapuolelle - todennäköisesti välttäen näin saaren eteläpuoliset 
riutat, nimeltään South Trap ja North Trap. "Niistä olisi tullut minulle
Death Trap, jos ilman tuota säätiedotusta en olisi päässyt sieltä 
ajoissa pois".

Aiemmin mainituista kotimaisista radioamatööreista oli Tapio 
Lehtisen kilpailusuoritukseen merkittävä apu. Kilpailunjärjestäjät 
ovat jo ilmoittaneet, ettei moinen järjestely käy päinsä seuraavassa, 
vuonna 2022 järjestettävässä kilpailussa - vaikka se 50 vuotta sitten 
olikin sallittua.

<takaisin pääotsikoihin>
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