
Pekka ja Pekka Joulusaarella



• Miksi Joulusaarelle?
• Missä Joulusaari sijaitsee?
• Miten sinne pääsee ja mitä retki maksaa?
• Millainen on Joulusaari?
• Joulusaari ja pakolaiset
• Clublog, QRZ.COM, LotW, QSL-kortit



Miksi Joulusaarelle?



     Kolme kriteeriä DX-retkelle:
– Luvan saanti ei liian hankalaa
– Maahan voi matkustaa

• Ei poliittista, sotilaallista, luonnonsuojelu tms 
ongelmaa

• Ei liian suuria tautiriskejä

• Ei liian pitkiä ja aikaa vieviä laivamatkoja jne.

– Löytyy QTH, missä
• Siedettävä majoitus

• Läheltä saa ruokaa

• Sähkö ja mahdollisuus asentaa toimiva antenni



Mitä etsinnästä jäi käteen?
• Spratly (Layang Layang Itä Malesiassa)

– Tarvittiin lupa laivastolta 
–  kaikki muu helppoa

• Nauru
–  Kaikki OK
–  vain yksi lento viikossa

• Cocos Keeling & Christmas Island
–  Kaikki OK
–  KL:stä vain yksi lento viikossa



Miten sitten kävi?
• Spratly

– Vaikeuksia löytää laivastosta luvan myöntäjä
–  luvat siirtyneet Malaysian National Security Councelille
–  odotustilaan, onnistui yllättäen maaliskuussa 2012

• Nauru
– Alussa vaikeuksia hotellivarauksen kanssa
– C21YY retki sujui hienosti

• Cocos Keeling & Christmas Island
– Vaimo halusi syksyllä 2011 lomalle lämpimään ja minulla 

oli VK9C:n ja VK9X:n lennoista, hotellista jne. tarjoukset 
valmiina! Sekä VK9CM että VK9XM olivat äänessä.

–  Säät sotkivat, etenkin Joulusaaren osalta



Takaisin Joulusaarelle?

• Kesällä 2012 syntyi päätös palata VK9X:lle
– VK9X oli noussut  vuodessa  sijalta 83  sijalle 71 

most wanted listalla (DX Magazine) ja oli sijalla 33 
(Clublog) Pohjois-Amerikassa

– Edellisenä vuonna vain alle 1000 QSO:a
– Matkustus, majoitus, ruoka, antennit OK
– Pekka, OH1TV lupasi lähteä mukaan





Vähän historiaa

• Ensimmäinen dokumentoitu havainto 
saaresta Joulupäivänä 1643 kun Brittiläinen 
Royal Mary purjehti saaren ohi

• Ensimmäinen dokumentoitu käynti saarella 
1688

• Fosfaattikaivos avattiin 1890
• Siirtyi Australialle 1957



Vähän historiaa…

• Kaivoksen työntekijät tuotiin Singaporesta, 
Malayasta (Malaysia) ja Kiinasta

• Kaivoksessa riittää louhittavaa enää vain 
muutamaksi vuodeksi

• 65% saaresta on luonnonsuojelualuetta
• Saaren asukasluku on n. 1500 (malaijija, 

kiinalaisia ja australialaisia)



Vähän maantiedettä

• Vulkaaninen saari, tosin basalttia vain 
muutamissa paikoissa näkyvissä

• Korkeus n. 4500m, mistä veden pinnan 
yläpuolella max. 300m

• Pinta-ala 135 neliökilometriä
• Pituus kulmasta kulmaan n. 19km ja itä-

länsisuunnassa n. 12km



Miten Joulusaarelle pääsee ja
mitä matkustaminen maksaa?

• Lentäen Perthistä 3-4 kertaa viikossa vuoden-ajasta 
riippuen. 

• Lentäen Kuala Lumpurista kerran viikossa, ei 
kuitenkaan ympäri vuoden

• Helsinki <-> KL 1300€/h
• Yöpyminen KL:ssä n. 100€/h  
• KL<->XCH + viikon hotelli + auto 4 päivää 

    n. 1500 AUD eli 1200€/h 
• + paikallisia kuluja -> QSO:n hinnata n.1 €

























Saarella on n. 50 miljoonaa punaista taskurapua. Vaeltavat vuosit-
tain sadekauden alussa mereen lisääntymään. Teitä suljetaan, 

vaikka ravuille on rakennettu kymmenittäin alikulkusiltoja. 















• Golden Bosun Tavern 
kiveheiton päässä      
Sunsetistäolden Bosun 
Tavern kiveheiton päässä 
Sunsetistä







• Pakolaisten 
vastaanottokeskus 800 
ihmiselle 







QRZ.COM, LoTW, QSL
• Lokit ladattiin päivittäin QRZ.COM:iin 

yhteydentarkistusta varten (Clublog)
• VK9XM QRZ.COM sivulla yli 26000 

käyntiä
• Lokit on syötetty  LoTW:iin
• Kaikille lähtee/on lähtenyt QSL-kortti

– Direkteihin vastataan direktinä
– Muut SRAL:n QSL-palvelun kautta






