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– Tuolla, tuolla! huutaa joku innokkaana ja kaikilla on taas seurattavaa. Tyhjältä tai-
vaalta ilmestyy selvä kohde, merimaaliohjus!

– Hitto, menipä pitkäksi, maalilauttahan on kaukana itäpuolellamme!
Ohjuksella ei näytä olevan pienintäkään aikomusta iskeytyä mereen, sehän tulee kohti!
Jotain tehdäkseni painan taisteluhälytyksen ja pari kypäräpäätä kiirehtii tykkiupseerin 

avuksi laittamaan Madsenia ampumakuntoon.
– Ei se sittenkään tule kohti, menee oikealta ohi. Röytän perä osoittaa itään ja ohjus 

mennä tohistaa ehkä sata metriä pohjoispuoleltamme kohti länttä.
– Entäs nyt, Ruotsiinko pitäisi ilmoittaa, että osaavat olla varuillaan? Kukaan ei puhu 

mitään, radiohiljaisuus näyttää pitävän. Seuraamme ohjuksen näytösluonteista ohimarssia 
niin pitkään kuin voimme. Siinä ei näkynyt mitään väsymisen merkkejä, terve liekki pe-
rässä ja selvästi luettavat tekstit kyljessä. Joku väitti nähneensä iskemäpatsaan kaukana 
lännessä. Mene ja tiedä!

Vilkaisen kellooni ja hätkähdän. Sieltähän pitäisi olla tulossa toinen! Onkohan sekin 
mennyt pieleen? Tämähän on ihan mieletöntä! Mehän olemme vaarassa!

Nyt vasta alan tosissani epäillä, että äskeinen ohjus oli ottanut meidät maalikseen, vaan 
ei onneksi iskenyt. Pitkään ei mietiskellä...

– Toinen tulee tuolla!!! Johan on piru. Samaa rataa kuin edellinenkin. Tämä havaittiin 
kai edeltäjäänsä myöhäisemmässä vaiheessa ja kaikki on ohi muutamassa hetkessä. Sivuu-
tus tapahtuu tarkalleen samalla tavoin kuin edellinenkin.

Hetkeä myöhemmin radiohiljaisuus rikkoutuu: ”KAIKILLE, KAIKILLE, HARJOITUS 
PÄÄTTYNYT”. Keihässalmi kutsuu Röyttää kysyen vielä, näimmekö iskemää, johon vas-
taan lyhyesti, että iski kaukana länsipuolellamme. Eteläinen Selkämeri kunnioittaa vasta-
ustani pitkällä hiljaisuudella.

Janhuan rannassa riittää kyselijöitä. Useimmat uskovat, mutta epäilijöitäkin riittää.
Varsinaiset ohjusgurut ovat ihan hiljaa eivätkä tule kyselemään myöhemminkään.
Sotakorkeakoulun oppilaana sain ensi kerran tuntumaa muiden puolustushaarojen toi-

minnasta ja kurssin jälkeen olinkin taas mielenkiintoisen haasteen edessä. Yhdessä nyt jo 
edesmenneen rannikkotykistöupseerin Pekka Uskin kanssa valmistelimme uudenlaisen, 
Merisotakoulussa toimeenpantavan meripuolustuksen esiupseerikurssin, jolle saimme op-
pilaita rannikkotykistön, merivoimien ja rajavartiolaitoksen lisäksi ilmavoimista ja vies-
tiaselajista.

Kun valmistelutyö oli tehty perusteellisesti, oli hienoa kehitellä erilaisia harjoitustilan-
teita ja tarkasteluja niin karttapelien kuin maastoharjoitusten muodossa. Ilmeisesti onnis-
tuin tehtävässä, koska sain jatkaa upseerien jatkokurssiosaston johdossa yhteensä neljä 
vuotta. Myös Rannikkotykistökoulu ja Taistelukoulu tulivat tänä aikana hyvin tutuiksi. 

Lyhyen esikuntapalvelujakson jälkeen odotti seuraava yllätys. Amiraaliksi ylennetty 
Juha Tikka oli vastikään ottanut Merivoimien komentajan tehtävät ja ensi töikseen hän 
kutsui minut kulmahuoneeseen.

– Tiedän, että olet ollut opettajatehtävissä jo pitkään, mutta olisitko vielä valmis mene-
mään opettajaksi Sotakorkeakouluun?

– Odotin kyllä jo pääsyä pitkästä aikaa laivapalvelukseen, vastasin.
– Tuon opetustehtävän jälkeen lupaan sen. Minkä laivueen haluat ?
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 ■ Meripuolustuksen esiupseerikurssi yhteiskuvassa. kirjoittaja 

istuu eturivissä kolmantena oikealta vieressään majuri Pekka 

Uski. kuvasta löytyvät kurssiveljemme eero toivonen (eturivi 

2. vas.), Juhani Saarento ja kyösti Lakio (eturivi 2. ja 1. oik.), 

tapani Virkki ja Lauri kasurinen (keskirivi 2. ja 1. oik.) ja John-

ny engström (takarivi 4. vas.)

 ■ kurssin päättäjäispuhe vetää vakavaksi.

 ■ Sotakorkeakoulun opettajisto yhteiskuvassa. Muutama 50. 

kadettikurssin kasvo on mukana tässäkin ”perheportretis-

sa”.
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Olipa aika ainutkertainen tilanne, – Miinalaivueen, Herra Amiraali !
Amiraali seisoi sanansa takana ja reilun kahden vuoden kuluttua vastaanotin laivueen 

komentajan tehtävät Pansiossa. 
Sitä ennen sain kahden vuoden ajan nauttia opettajatehtävästä korkeatasoisten kolle-

gojen piirissä. Oma ye-kurssini oli vielä tuoreessa muistissa ja opettajatehtävät Merisota-
koulussa tukivat mukavasti valmiuksiani tähän uuteen tehtävään. Väitän viihtyneeni hyvin, 
vaikka luulin jo saaneeni ihan tarpeeksi opetustehtävistä.

Merisotalinjan omat harjoitukset kiinnostivat aivan erityisesti myös koulun johtoa, joka 
vieraili usein luokassamme ihmettelemässä värikkäitä tarkastelutilaisuuksia. Muistan hy-
vin eversti Aatolaisen aidon kysymyksen, miten ihmeessä te saatte Merisotalinjan oppilaat 
osallistumaan noin innokkaasti keskusteluun. 

– Ohjesäännöt eivät rajoita merimiesten ajattelua, vastasin täysin spontaanisti ja taisin 
onnistua vastauksessani, koska se asia jäi siihen.

Aatolainen on jäänyt mieleen monistakin yhteyksistä tuolta ajalta. Korkeakoulu oli mu-
kana isossa harjoituksessa Lounais-Suomen alueella, kun eräänä päivänä opettajakunnalla 
oli vaihteeksi myös vapaa-aikaa. Ehdotin vierailua Meriupseeriyhdistyksen majalle Kemiön 
Skinnarvikiin. Perillä vein halukkaat kalastamaan lähivesille osan jäädessä lämmittämään 
saunaa. Virveleitä ei ollut kuin parilla upseerilla. Aatolainen yritti parhaansa osoittamas-
tani paikasta, vaan ei tärpännyt. Kun hän hetken kuluttua halusi käväistä tarpeella, pyysi 
kurssiveljemme Teljamo lupaa lainata virveliä. Ja kuinka ollakaan, ensimmäisellä heitolla 
nappasi yli kolmekiloinen lohi. Vielä paluumatkallakin jatkui tiukka väittely siitä, kummal-
le kala kuului, virvelin omistajalle vaiko onnistuneelle heittäjälle. Saunan lauteilla sopu-
ratkaisu lopulta syntyi ja samana iltana hotellimme keittiö Salossa valmisti meille kaikille 
maittavan iltapalan. 

Toiminta Miinalaivueen komentajana oli ilman muuta virkaurani huippuhetkiä. Mii-
nalaiva Keihässalmi oli laivueen johtoalus muodostaen samalla yhden perusyksiköistä. 
Lisäksi laivueeseen kuului kaksi viirikköä, joista 1.Vkö oli Kuha- ja Kiiski-luokan raivaa-
jista koostuva raivaajayksikkö ja 2.Vkö piti sisällään raivaajasukeltajat kalustoineen sekä 
miinanetsintälaitteistoin varustetun lauttatyyppisen aluksen. Parhaimmillaan liikkeellä oli 
toistakymmentä hyvinkin erilaista alusta.

Ylempi johtoporras suunnitteli ja johti purjehduskauden aikana viidestä kuuteen yh-
teistä harjoitusta ja muu aika käytettiin laivuekohtaisiin harjoituksiin. Siinä ohessa yksiköt 
osallistuivat moniin tapahtumiin rannikkokohteissa Virolahdelta Tornion Röyttään.

Puolustusvoimain lippujuhlaa vietettiin Helsingissä ja laivastoyksiköistä siihen osallis-
tuivat kaikki muut paitsi Miinalaivue. Kun henkilökunnasta jotkut kummastelivat, miksi 
meitä näin ”sorretaan”, totesin, että mehän panemme paremmaksi. Niinpä suunnittelimme 
sille viikolle taktisen harjoituksen Tammisaari–Hanko -alueelle ja kutsuimme alueen tie-
dotusvälineet mukaan. Kun harjoituksemme 4.6. aamulla päättyi Hangon satamaan, saim-
me lehdistä ihailla koko aukeaman reportaaseja miinantorjunnasta ja meriliikenteen suo-
jaamisesta.

Kaupunginjohtaja seurueineen tuli kutsun mukaisesti tervehdyskäynnille ja iltapäivällä 
hän puolestaan isännöi laivueen saunomista kaupungin parhaissa saunatiloissa. Kun vielä 
iltaa vietettiin Kasinon salissa, ei kukaan taatusti kaivannut Helsingin päätapahtumaan.
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Virkatehtävieni ohessa olin kommodori VTT Kullervo Killisen suostuttelemana lupau-
tunut mukaan Meriliiton ja siitä eriytyneen Purjelaivasäätiön nuorisotyöhön. Tämä toiminta 
laajeni vuosi vuodelta siinä määrin, että oli valittava joko uran jatkaminen merivoimissa 
tai antautuminen täysin vapaaehtoiselle nuorisotyölle. Kun täysimääräiseen eläkkeeseen 
oikeuttavat palvelusvuodet täyttyivät eikä paluuta merelle ollut laivaston puitteissa enää 
nähtävissä, oli ratkaisu helppo. Tiesin, että varsinaista palkkaa säätiö ei toiminnanjohtajal-
leen pysty maksamaan. Elintaso laski, mutta elämisen taso kohosi.

Ratkaisuun vaikutti osaltaan myös se, että sain välittömästi käynnistää pitkäaikaisen 
haaveen, oman suomalaisen purjekoululaivan hankintaprojektin. Hankinta oli ollut esillä 
jo 1970-luvun alkupuolella, mutta yritykset kariutuivat toinen toisensa jälkeen. Perim-
mäisenä ongelmana oli ollut se, ettei aluksen hankkija kyennyt vakuuttamaan rahoittajia 
aluksen käyttöperiaatteiden toimivuudesta. Budjetit oli rakennettu liikaa oletusten varaan.

Kun hankintasopimus lopulta allekirjoitettiin 28.6.1991, säätiöllä oli käytännön koke-
musta nuorisopurjehdusten järjestämisestä kahdeksan vuoden ajalta. Aluskalusto oli kirja-
vaa, samoin vapaaehtoinen päällystö sekä oppilaiksi hakeutuva nuoriso eri puolilta Suomea.

Pääosa päällystötehtävissä toimivista vapaaehtoisista tuli merivoimista ja merivartios-
toista, mutta myös luotseja ja muita kauppamerenkulun ammattilaisia ilmoittautui viettä-
mään vapaa-aikaansa kasvattavia elämyksiä tuottavan nuorisotyön parissa. Laajimmillaan 
jopa seitsemän hyvinkin erilaisen aluksen operoiminen näissä merkeissä ja samanaikainen 

 ■ Miinalaiva keihässalmi tukeutumisharjoituksessa ”siellä jossakin”.
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lähes 10 miljoonan markan alushankinta ei todellakaan voinut toteutua toiminnanjohtajan 
tehdessä päivätyötä Pääesikunnan operatiivisella osastolla. Oli jossain määrin kiusallista, 
kun lapsistaan huolestuneiden äitien puheluja alkoi kääntyä virkapaikalleni. 

Irtisanouduttuani Puolustusvoimien virasta 1.5.1990 voinkin täysipainoisesti omistautua 
merelliselle nuorisotyölle koko laajuudessaan. Ranskalaisen Guy Ribadeau Dumas´n suun-
nittelema teräskuunari rakennettiin ja varusteltiin Uudenkaupungin telakalla puolessa vuo-
dessa. Aluksen kummi, rouva Tellervo Koivisto, antoi sille kasteessa nimen ”Helena” .

11.7.1992 Helena lähti ensimmäiselle nuorisopurjehdukselleen osallistuen menestyk-
sekkäästi Cutty Sark Tall Ships´ -tapahtumaan kilpailuosuudella Ruotsin Karlskronasta 
Kotkaan. Tuntumaa valtameriolosuhteisiin oli saatu jo pienemmilläkin aluksilla, mutta He-
lenan myötä vuotuinen ohjelma vakiintui siten, että kesät purjehdittiin pääasiassa Itäme-
rellä, syksyllä suunnattiin Kanarian kautta pasaatituulissa Karibialle ja palattiin pohjoista 
reittiä Azorien kautta takaisin siten, että jäiden lähtiessä oltiin taas valmiina operoimaan 
Itämerellä.

Kuunari Helenan hallinnosta sen ensimmäisten purjehduskausien ajan vastasi kommodo-
ri evp Risto Villikari, joka toimi myös ykköskipparina ja uuden päällystön pääperehdyttäjänä.

Vuoden 1994 alusta Laivanisännistöyhtiö Helenan hallinnointivastuu siirtyi vähäksi ai-
kaa komentaja evp Kari Merilälle, kunnes ”säätiökokonaisuuden” rationalisointityö saatiin 
valmiiksi ja vastasin taas koko toiminnasta palkatun toimistonhoitajan avustamana. 

Kun kesällä 2002 jo monenlaista kokenut kuunari täytti 10 vuotta, päätettiin järjestää 
asiaankuuluvat juhlat Merikeskus Forum Marinumin alueella Turussa. Päivätilaisuus to-
teutettiin Suomen Joutsenella ja iltajuhla laiturialueelle pystytetyssä isossa teltassa.

Jatkon kannalta oleellisinta tuona päivänä oli kuitenkin ”Joutsenen jäljillä” -projektin 
julkistaminen. Tulevina talvikausina kuunari Helena suunnattaisiin purjehtimaan fregatti 
Suomen Joutsenen aikanaan kulkemia reittejä, vierailemaan samoissa satamissa ja nou-
dattamaan samaa aikataulua. Ensimmäiseksi esikuvaksi valittiin Suomen Joutsenen seit-
semäs, vuonna 1937 alkanut matka. Halusimme hyödyntää vuosien kokemusta Atlantin 

 ■ Suomen Purjelaivasäätiön 

tuliterä kuunari on saanut tel-

lervo koiviston kastamana ni-

men Helena. kummin vierellä 

säätiön toiminnanjohtaja Pek-

ka tuomisalo Sirkka-rouvansa 

kanssa. kannella kaksi Helenan 

ahkeraa käyttäjää ja aktiivista 

SNUPUn jäsentä, Veli-Pekka 

ihamäki ja tuire ilus.
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ylittämisessä koillispasaatin kiidättämänä, mutta samalla laajentaa reittiä eteläiselle pal-
lonpuoliskolle. Keskeiseksi kohteeksi suunnittelussa kehittyi Tristan da Cunha, maailman 
yksinäisin asuttu saari.

Pikainen laskelma osoitti, että Joutsenen seitsemännen matkan reitti voidaan toteut-
taa Helenan tavanomaisen talvipurjehdusaikataulun puitteissa. Suomessa oli yhä elossa 
Joutsenen seitsemännellä matkalla mukana olleita, mutta valmisteluvaiheen aikana vali-
tettavasti moni heistä ehti siirtyä rajan taa. Lähdön hetkellä silloisista kadeteista oli elossa 
vain Martti Lertola, joka saatiin mukaan saattelemaan lähtijöitä matkaan Helsingin Kata-
janokalta lokakuussa 2003.

Projektin ensimmäinen purjehdus onnistui jopa yli odotusten. Niinpä säätiön johdolle 
ja projektin ohjausryhmälle oli selvää, että jatkoa seuraa. Huolellisen valmistelun takaa-
miseksi matkalle päätettiin lähteä vasta syksyllä 2005. Mutta mikä Suomen Joutsenen val-
tameripurjehduksista valittaisiin seuraavaksi? Päädyttiin koululaivan pisimpään, Etelä-
Amerikan ympäri vastapäivään suuntautuneeseen viidenteen matkaan.

 ■ kuunari Helena vauhdissa karibianmerellä.
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Se olisi todella haastava ja rekrytointi tuskin tuottaisi ongelmia.
Reitti Helsinki–Lissabon–Kap Verde–Caracas–Galapagos–Valparaiso–Kap Horn–Bue-

nos Aires–Recife–St Martin–Calais–Turku jaettiin kymmeneen osuuteen, legiin, ja aika-
taulu suunniteltiin siten, että paluupäivä tulisi olemaan 9. toukokuuta 2006. Tuolloin tulisi 
kuluneeksi 120 vuotta Suomen Joutsenen pitkäaikaisen päällikön, komentaja John Konko-
lan syntymästä. Oppilasrekrytoinnin osalta pyrittiin siihen, että paikat täytettäisiin nuoril-
la, mieluiten eri aloja edustavilla opiskelijoilla. Opetusministeriön tuki oli tässä suhtees-
sa merkittävä, ulkoministeriön puolestaan kohdemaissa toteutettaviin vierailuihin liittyen. 
Vaiherikas, elämyksiä täynnä ollut purjehdus päättyi laaditun suunnitelman mukaisesti 
esikuvansa Suomen Joutsenen viereen ja tulojuhlan huipennuksena projekti vastaanotti 
Meriliiton myöntämän ”Merenkulun maineteko” -palkinnon numero 7.

”Kuunari Helena JOUTSENEN JÄLJILLÄ” -kirjan kirjoittaja, toimittaja Jorma Lehtola, 
kuvaa Helenaa mm. sosiaaliseksi laboratorioksi, jossa voi seurata yli kahdenkymmenen ih-
misen käyttäytymistä, sopeutumista ja yhteen hitsautumista valvotuissa, ajoittain rankois-
sakin olosuhteissa – ja omaa suhdettaan tähän tilaan.

Itse en enää mukaan merelle ehtinyt enkä liioin kaivannutkaan, oli nuorempien vuoro.
Yhteensä 25 vuoden toiminta Suomen Purjelaivasäätiön, Sail Training Association Fin-

landin (STAF) peräsimessä oli poikkeuksellinen, kaunis päätös meriupseerin uralleni.
Yli 16.000 nuorta sai tuona aikana kokea kasvattavia elämyksiä merellä. Ja toiminta 

jatkuu! 

 ■ Merimiesparrat. koulutuspurjehduksen avomeriosuuksilla 

Matti kurjella järjestettiin partakilpailu ja parhaat palkittiin. Va-

semmalla kadettikurssimme johtaja, sittemmin Merivoimien 

komentaja yliluutnantti Sakari Visa. kirjoittaja keskellä ja hä-

nestä oikealle kadetit Heikki Salmela ja Reijo Montonen. 
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Pekka SaRVaNtO ■ kuvat kirjoittajan kokoelma

yK:n rauhanturvaajaksi 
nuorena luutnanttina 1967

TEHTÄVÄNI YHDISTYNEITTEN KANSAKUNTIEN rauhanturvaamisoperaation palve-
luksessa Kyproksella sai lähtösysäyksen kesäisenä päivänä vuonna 1967 Porin Prikaatin 
Huovinrinteen upseerikerhon tenniskentällä. Olin pelaamassa juuri Kyprokselta komp-
panian päällikön tehtävästä palanneen kapteeni Seppo Ahtikosken kanssa, kun hän pe-
litauolla ollessamme kertoi minulle, että Puolustusministeriön YK-toimisto on etsimässä 
upseeria Kypros-joukkojen komentajan kenraaliluutnantti A. E. Martolan adjutantin tehtä-
vään. Kerrottuani, että runsas vuosi aiemmin Kadettikoulusta valmistumisen jälkeen olin 
jättänyt hakemukseni halukkuudesta osallistua YK-tehtäviin, hän kehotti minua soitta-
maan YK-toimistoon ja ilmoittamaan kiinnostukseni tähän kyseiseen tehtävään. Keskus-
teltuani YK-toimiston päällikön majuri Tauno Kuosan kanssa hän kehotti minua valmis-
tautumaan ja pitämään vuosilomani mahdollisimman pian. 

Ensimmäisen tuntuman YK-tehtäviin sain, kun minut heinäkuussa komennettiin Hel-
sinkiin Puolustusministeriön YK-toimistoon kahdeksi viikoksi johtamaan valintaryhmää, 
jonka tehtävänä oli valita alipäällystö ja miehistö seuraavaa syyskuussa tapahtuvaa rotaa-
tiota varten. Toimipisteenä oli Puolustusministeriön alakerrassa oleva suuri huone, mikä 
oli täynnä YK-tehtäviin hakevien reserviläisten laatikoihin pakattuja kantakortteja. Valin-
taryhmääni kuului kolme pätevää eri joukko-osastoista komennettua toimistoaliupseeria. 
Aluksi työ tuntui kaoottiselta, mutta ei aikaakaan kun saimme toiminnan rullaamaan ja 
listalla oleviin tehtäviin alkoi löytyä, ei ainoastaan sopivia, mutta myös päteviä ehdokkaita. 
Saimme määräajassa valittua kaikki tarvittavat henkilöt ja sopivan määrän varalle tulevia, 
jos ei valitsemamme henkilö ollutkaan enää käytettävissä. 

Lähtö

Syyskuun ensipäivinä tulikin sitten lähtö Kyprokselle. Olin varautunut lähtöön kuun puo-
livälissä, sillä silloin oli varsinainen rotaatio, jolloin kotiin tuleville palveluksensa päät-
täneille suoritettiin täydennyslennot Kyprokselle. Yllättäen HQ UNFICYP:in esikunta-
ryhmään menevät päätettiin lähettää etuajassa, että tehtävien vaihtoon jäisi pidempi aika. 
Varustautuminen rokotuksineen, valokuvauksineen ja muine muodollisuuksineen tapahtui 
Niinisalossa kahden vuorokauden aikana, jonka jälkeen oli matka Helsinkiin ja sieltä lähtö 
reittilennolla päämääränä Nicosia. Valokuvaus oli myös tärkeä vaihe, sillä palvelusarvoni 
tulevassa tehtävässäni oli kapteeni ja näin ollen luutnantin kuvani olivat tarvittaviin asia-
kirjoihin kelpaamattomia. Samalla lennolla kanssani oli lähdössä Ilmavoimien majuri Reijo 
Maunula. Hän oli tulossa UNFICYPin esikunnan operaatiotoimistoon esikuntaupseeriksi. 
Lähdimme Swissairin aamulennolla Zürichiin ja sieltä jatkoimme Ateenaan. Sveitsissä oli 
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todella huono lentosää ja vaikka pääsimme hyvin perille Zürichiin, niin jatkolentomme 
sieltä myöhästyi neljä tuntia ja niinpä viimeinen lento Ateenasta Nicosiaan oli jo lähtenyt. 
Olimme matkalla YK-sotilaina suomalaisissa sotilaspuvuissa, hihassa YK-tunnus ja päässä 
sininen baretti. Ateenassa meitä seurattiin kiinnostuneena, sillä YK-sotilaat olivat siellä 
katukuvassa harvinainen näky. Lähetin sähkeen kapteeni Heikki Tiilikaiselle, jolta olin 
tulossa ottamaan adjutantin tehtävät vastaan, että saavumme vasta seuraavan aamun len-
nolla. Aamulla Tiilikainen olikin vastassa Nicosian lentokentällä ja epäili meidän jääneen 
tarkoituksella Ateenaan, sillä hän kertoi Kreikan ja Turkin olevan kiellettyjä maita mm. 
lomakohteina YK-miehille, koska maat olivat osapuolia Kyproksen selkkauksessa. Tämä 
tieto oli meille uusi, eikä se tietenkään olisi vaikuttanut Ateenan iltaamme, sillä olosuh-
teiden pakostahan me siellä olimme. Ilta Ateenassa King George Hotellissa ja kaupungin 
nähtävyyksiin tutustuttaessa, Swissairin maksaessa kulumme, oli joka tapauksessa mukava 
episodi komennuksemme alkajaisiksi. 

hQ UNFICyp – joukkojen pääesikunta Kyproksella

Esikunta sijaitsi Nicosian lentokentän itäisellä laidalla entisissä Englannin ilmavoimien 
tiloissa. Henkilökunta oli myös majoitettuna samalle alueelle. Toimistot sijaitsivat len-
tokonehallien kupeessa ja osittain niiden sisätiloissa sekä aiemminkin käytössä olleissa 
huoltorakennuksissa. Yksi halleista toimi tietysti YK:n käytössä olevien helikoptereiden 
tukikohtana. Ne olivat RAF:n eli Englannin Kuninkaallisten Ilmavoimien omaisuutta ja 
leasing-sopimuksella YK-tehtävissä, myös lentäjät ja huoltohenkilökunta olivat tietysti 
englantilaisia.  Alueella oli myös kasarmeja ja henkilöstön asuntoja, joissa oli majoitettuna 
lähinnä englantilaisia YK:n palveluksessa olevia ja huoltohenkilöstöä. Upseerikerhokin 
oli englantilainen,  jo siirtomaakaudella samassa tehtävässä palvellut varsin hieno ”ravin-
tola”, jossa oli todella suuri henkilökunta ja isot tilat erilaisia tilaisuuksia varten. Kerhon 
käyttäytymissäännöt olivat myös brittiperinteen mukaiset ja uusille eri maista saapuville 
tulokkaille pitikin opettaa myös nämä tavat, joidenkin monikansallisen joukon jäsenille 
sopeutuminen näytti olevan hieman ongelmallista. Englantilaisen keittiön antimet eivät 
kaikkien suuhun maistuneet ja kunnon suomalaisen maun mukaista kahvia ei siinä talossa 
ollut koskaan tarjolla.

Pataljoonilla oli yleensä aika kattavat omat huoltonsa, mutta suurelta osin YK-joukko-
jen huolto toimi englantilaisten materiaaliin tukeutuen. Syynä tähän oli se, että jo vuoden 
1960 Kyproksen itsenäisyyssopimuksessa oli sovittu kahden englantilaisen itsehallintoalu-
een muodostamisesta saaren eteläosaan. Akrotirin niemimaalla Limassolin tuntumassa oli 
suuri englantilainen lento- ja laivastotukikohta ja vastaavasti Larnakan vieressä maavoi-
mien Dhekelian tukikohta, missä myös oli lentokenttä. Dhekeliaan ensimmäinen suoma-
lainen pataljoonakin (YKSP 1) saapui vuonna 1964 ja sieltä se polkupyörillä siirtyi Nicosi-
aan. Tämä siirtyminen ylitti silloisen uutiskynnyksen maailmalla, sillä polkupyörän käyttö 
siinä mittakaavassa ei enää silloin ollut monenkaan maan armeijan käytössä. Edellä mai-
nituista syistä johtuen kaikki raskas kalusto kuten kuorma-autot, säiliöautot ja maansiirto-
välineet olivat Englannin armeijan omaisuutta.  Suomalaisilla ja ruotsalaisilla oli Land Ro-
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 ■ kenraaliluutnantti a. e. Martola ja kirjoittaja.

 ■ HQ YkSP Suomen pataljoonan esikunta.

 ■ UNFiCYP esikunnan kyltti ja eräs halleista.


