verien lisäksi käytössään Volvo Laplanderit maasto- ja komentoajoneuvoina. YK:n käytössä
oli myös RAF:n helikoptereita, joista keskiraskaita Whirlwindeja käytettiin mm. vuoristoissa sijaitsevien asemien ja vartiopaikkojen huoltotehtävissä. Lisäksi Martolan esikunnan
käytössä oli pienempi Sioux-helikopteri, jolla niin esikuntapäällikkö kuin komentajakin
suorittivat tähystystehtäviä ja siirtymisiä kiireisissä tapauksissa ja vaikeiden taipaleitten
taakse. Sioux on sellainen pieni ulkonäöltään sudenkorentoa muistuttava helikopteri, jossa
on lasipallon muotoinen ohjaamo. Varsinaisesti kone oli kaksipaikkainen, mutta kolmaskin
mahtui kyytiin. Martola yleensä, tehtävästä riippuen, halusi adjutantin mukaan lennoille.
Ohjaajamme oli kokenut RAF:n mursunviiksinen majuri Craig, joka lensi yleensä noin 500
metrin korkeudessa, mutta tarvittaessa aivan pintoja pitkin, pujotellen vuoristosolissa ja
pysytellen näin vain hetkellisesti mahdollisten tähystäjien tai ampujien näkyvillä. Martolan
ollessa pienikokoinen ja minunkin vain keskimittainen ja hoikka niin meillä ei ollut ongelmia mahtua ohjaamoon. Edeltäjäni Heikki Tiilikainen oli taas pitkä ja muutenkin harteikas, iso mies, ja niinpä Martola oli toivonut Tiilikaisen seuraajaksi ”normaalikokoista”
adjutanttia. Tyytyväisyys olikin ilmeinen, sillä kun ensi kertaa lensimme minun istuessa
keskipenkillä, totesi hän, että nyt tässä kyydissä on paljon tilavampaa matkustaa.

Esikuntaryhmä
Suomalaisen esikuntaryhmän muodosti UNFICYPin esikunnassa lisäkseni viisihenkinen
vaihtuva upseerijoukko. Ryhmään kuului siellä ollessani mm. esikunnan henkilöstöosaston päällikkönä everstiluutnantti Niilo Brask, esikuntaupseereina operaatiotoimistossa olivat ensin majuri Reijo Maunula ja hänen seuraajanaan majuri Ukko-Pekka Rautakoura,
yhteysupseerina Turkin pataljoonaan kapteeni Ilkka Ruuska sekä lehdistöupseerina reservin kapteeni Esko Heikkinen. Kuuluimme myös, vaikkakin erillisenä ryhmänä, Suomen
Kypros Pataljoonaan, joista palvelin Nicosiassa YKSP 6−9 aikana. Pataljoonan vahvuus oli
silloin keskimäärin vajaa tuhat miestä. Komppaniat oli sijoitettu Nicosian itä- ja pohjoisosiin huoltokomppanian sijaitessa hieman erillään Kykko Campissä, lentoasemalle johtavan tien varrella. Pataljoonan esikuntakomppanian tiedustelujoukkue toimi myös Martolan ”nyrkki ykkösenä”, joka tarvittaessa lähetettiin sinne, missä oli tarve voiman näyttöön.
Joukkueen ajoneuvot olivat englantilaisia Ferret-panssariajoneuvoja. Mainittakoon vielä
eräänä erikoisuutena, että Pataljoonaan kuului myös Suomen eteläisin postitoimisto. Posti helpotti suuresti yhteydenpitoa Suomeen ja päinvastoin, sillä kirjeet ja kortit kulkivat
kotimaisin postimerkein ja hinnoin. Päivärahat maksettiin myös Postipankin kautta tässä
paikallisessa postissa Kyproksen puntina.
Suomalaisen esikuntaryhmän majoitustilat olivat lähes kenttämajoitustasoisia, kuten
muidenkin esikunnassa palvelevien YK-sotilaiden. Oma huoneeni oli pitkässä poikkileikkaukseltaan kaarenmuotoisessa aaltopeltiparakissa, käsittäen yhden huoneen, jossa oli ovi
toisella puolella ja ikkuna toisella. Kesähelteellä se oli kuuma kuin pätsi ja talvella sai
palella. Tuulettimia ja sähkölämmittimiä oli kyllä käytettävissä kulloisenkin tarpeen mukaan. Peseytymistilat olivat viereisessä parakissa, missä oli rivissä toistakymmentä suihkua ja lavuaaria. Varsinkin talviaamuisin oli suihkussa käynti tosi virkistävää, sillä vain
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■■ Komentajan toimistorakennus, siis myös allekirjoittaneen.
■■ Majuri Reijo Maunula ja kapteeni Pekka Sarvanto majoitusparakin edessä
HQ UNFICYP 1967.
■■ Kenraali A. E. Martola, Kyprosjoukkojen komentaja ja englantilainen esikuntapäällikkö prikaatikenraali M. Harbottle.
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kylmää vettä oli saatavilla. Esimiehelläni kenraali Martolalla oli oma tilava vuokra-asunto
kaupungissa. Hän asui Nicosiassa yksin paitsi silloin kun hänen puolisonsa Aune Martola
pari kertaa vuodessa kävi siellä muutaman viikon lomalla. Rouva Martola ei viihtynyt hänelle liian lämpimässä ilmastossa pidempiä aikoja, eikä turvallisuustilanne saarella ollut
omiaan houkuttelemaan pidempiin oleskeluihin siellä.

Esimieheni
Kenraaliluutnantti A. E. Martola (1896–1986), joka vuonna 1982 ylennettiin jalkaväenkenraaliksi, oli siis esimieheni Kyproksella. Hän oli jääkäri, Mannerheim-ristin ritari ja
sodanajan divisioonan ja armeijakunnan rintamakomentaja. Hän oli myös Suomen ensimmäinen YK-sotilas toimien pääsihteeri Dag Hammarskjöldin sotilasneuvonantajana YK:n
päämajassa Suezin kriisin aikana. Hänen johdollaan suunniteltiin ja valmisteltiin YK:n
Suezin joukkojen toiminta vuonna 1956. Suezilla palveli myös ensimmäinen suomalainen
250-miehinen YK-komppania.
Jääkäriluutnantti Martola oli osallistunut joukkueenjohtajana Vapaussotaan ja haavoittunut vaikeasti Lempäälässä. Ennen sotia (1939–1944) hän oli käynyt Sotakorkeakoulun
Ranskassa ja toiminut siellä myös sotilasasiamiehenä 1920-luvulla. Martola oli Suojeluskuntien esikuntapäällikkö 1930-luvulla ja Jatkosodan jälkeen Martola toimi mm. ulkoministerinä ja Uudenmaan läänin maaherrana. Hän oli myös Olympialaisten 1952 järjestelytoimikunnan johtaja ja vuoden 1951 alusta lähtien Olympiakisojen johtajana. Pitkän uran
liike-elämässä hän teki Paperikonttorin toimitusjohtajana, Hänen lukuisista luottamustehtävistään tärkein oli Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajuus 1951–1971, ja niinpä
hän kävi Kyprokselta käsinkin johtamassa SPR:n kokouksia Suomessa. Martola oli jo 71
vuoden ikäinen silloin, kun minä otin tehtävät vastaan hänen adjutanttinaan ollessani itse
vasta 27-vuotias. Koin tietysti erittäin suureksi kunniaksi saada toimia hänen kaltaisensa
ansioituneen ja kokeneen sotilaan, diplomaatin ja valtiomiehen henkilökohtaisena adjutanttina. Martolan kanssa oli helppo asioida ja toimia, hän oli aina kohtelias ja ystävällinen,
mutta vaativa ja piti kiinni rutiineista, joihin oli tottunut. Häntä arvostettiin suuresti kaikissa hänen alaisissaan joukoissa ja esikunnissa. Hänen sujuva kielitaitonsa käsitti ainakin viiden kielen hallinnan, mikä edesauttoi häntä viran hoidossa, mutta edesauttoi myös
hyvien kontaktien luomisessa erilaisten ihmisten kanssa mitä moninaisimmissa tilanteissa.
Vielä tuossa kunnioitetussa iässäkin hän halusi kehittää kielitaitoaan ja niinpä hän otti yksityistunteja englannin kielessä.

Tehtäväni
Olin siis Kyproksen YK-joukkojen komentajan henkilökohtainen adjutantti, Aide de Camp
to Force Commander (ADC) oli virallinen tittelini. Kenraali Martolan komennossa oleviin
United Nations Force In Cyprus (UNFICYP) -joukkoihin kuuluivat pataljoonat Suomesta,
Ruotsista, Tanskasta, Englannista, Kanadasta ja Irlannista. Näiden lisäksi olivat siviilipo223

liisit (UNCIVPOL) Australiasta, Itävallasta, Tanskasta, Ruotsista ja Uudesta-Seelannista
sekä poliittinen osasto ja YK:n päämajan nimittämä virkamieskunta (Field Service) ja sihteeristö. Erillisinä yksiköinä toimivat lisäksi itävaltalainen kenttäsairaala ja brittien tukikohtiin tukeutuvat huolto-osastot.
Palveluspäiväni olivat kovin erilaisia, mutta tiettyä säännönmukaisuuttakin oli päiväohjelmassa. Nautittuani aamiaisen kerholla aloitin työt toimistossa klo 08.00. Aloitin saapuneen postin käsittelyn, kenraalin ja omani. Klo 08.20 oli vuorossa osallistuminen esikuntapäällikön raportointitilaisuuteen (Chief of Staff briefing) operaatio-osaston tiloissa.
Esikuntapäällikkö, englantilainen prikaatikenraali (brigadier) Michael Harbottle sai selonteot tapahtumista edellisen päivän jälkeen tapahtuneiden operaatioiden osalta, kuin
myös kaikkien osastopäälliköiden raportit tapahtumista ja toimenpiteistä. Klo 09.00 olin
ulkona vastassa kenraali Martolan saapuessa toimistolle. Kulloinkin toinen vuorossa olevista kahdesta kuljettajasta, jotka olivat YK:n Field Servicen virkailijoita, nouti hänet
asunnoltaan ja toi esikuntaan. Saatettuani kenraalin työhuoneeseensa ja vaihdettuamme
kuulumiset jatkoin postin läpikäyntiä omassa viereisessä toimistossani. Operatiivisia asioita käsittelevä posti oli jo seulottu sihteerin ja esikuntapäällikön avustajan toimesta erilleen ja ne jäivät esikuntapäällikön valmisteluun ja sitä kautta esiteltäväksi komentajalle.
Esikuntapäällikön annettua komentajalle tilanneselvityksen esittelin postin omalta osaltani
ja kävin komentajan kanssa läpi päivän ja tulevan illan ohjelman sekä sain ohjeet eri tehtäviin ja suoritettaviin toimenpiteisiin kuluvan ja lähipäivien varalle.
Monesti jouduin viemään kenraalin viestejä mm. Suomen Pataljoonan esikuntaan ja
välittämään hänen henkilökohtaisia terveisiään eri puolille kaupunkia ja tarvittaessa kauemmaksikin muihin pataljooniin. Tehtävien suorittamista varten minulla oli henkilökohtainen virka-auto, johon minulla oli rajoittamaton käyttöoikeus myös vapaa-aikoinani. Etuna
oli lisäksi se, että autoni oli aina aamuisin valmiiksi tankattuna ja tarkastettuna, kun sen
autohallista kävi noutamassa. Usein suoritin reittitiedusteluja edellisenä päivänä tai aiemminkin, jos oli tiedossa matka kenraalin kanssa sellaiseen paikkaan, johon ei kuljettajammekaan entuudestaan tuntenut reittiä, tai jos piti esimerkiksi tiedustella vaihtoehtoisia
reittejä. Virka-autoni oli YK:n vuokraama tuoretta vuosimallia oleva Ford Cortina, jolla
kelpasi liikkua eri puolilla Kyprosta, siniset kilvet UN-104 ja sininen baretti päässä sekä
virkapuku YK-tunnuksin takasivat vapaan liikkumisen lähes kaikkialla saarella, paitsi
mm. Kansalliskaartin ja muidenkin varuskunta- ja harjoitusalueilla.
Aloittaessani tehtäväni oli kenraalin virka-autona mahtavan kokoinen ja melko vanha
vaalean sininen Chevrolet. Kuljettajat hieman napisivat kun ruuhkissa ja vanhan kaupungin kapeilla kaduilla se oli todella ahdas ”laiva” ajettavaksi. Kenraali oli autoon kuitenkin
tottunut ja niinpä minulta vei joitakin viikkoja ennen kuin sain hänet suostumaan siihen,
että se vaihdetaan parempaan, uudempaan ja käytännöllisempään ajoneuvoon. Olin jo käynyt katsomassa autovuokraamosta mielestäni sopivan kulkupelin ja sopinut kuljetusosaston kanssa sen vuokraamismahdollisuuksista. Olin todella mielissäni, kun Martola hymyili
nähdessään uuden hankintani, mikä oli syvän vihreä, tyylikäs, sopivan kokoinen Jaguar
vaaleine nahkasisustuksineen. Autossa oli myös todella hyvä ilmastointi ja tietysti UN-1
kilpien yläpuolella punaisella pohjalla kolme hopeista tähteä kertomassa hänen sotilasarvonsa. Lipputangossa liehui aina YK:n lippu silloin, kun kenraali istui kyydissä. Kyllä hän
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sitten, kun olimme seuraavalla pidemmällä matkalla, kertoi olevansa erittäin tyytyväinen
uuteen virka-autoonsa, mutta kaikkein tyytyväisimpiä olivat tietysti ruotsalainen ja japanilainen kuljettajamme. Liikkuessamme autolla kenraali Martola halusi, vanhasta tottumuksesta, istua takapenkillä oikealla puolella. Kyproksen vasemman puoleisessa liikenteessä
autojen ratin ollessa myös oikealla istui hän siis kuljettajan takana. Minun paikkani oli hänen vieressään vasemmalla puolella, mikä siis siellä katsottiin auton arvokkaimmaksi paikaksi. Ajaessamme joihinkin tilaisuuksiin, missä ulkona oltiin vastassa ja avaamassa auton
ovet vieraille, se oli sitten adjutantin puoleinen ovi, joka siinä ensin avattiin. Minulle tuli
tietysti aina kiire juosta auton ympäri avaamaan ovi kenraalille ja saattamaan hänet vastaanottajien luo. Yleensä nämä asiat sujuivat suuremmitta huomioitta, ja kun kenraali oli
asiantilaan tyytyväinen, niin mikäpä siinä. Kerran kuitenkin sattui hieman erikoinen tilanne, kun olimme menossa Nicosian kansainvälisten messujen avajaistilaisuuteen. Kenraali
poistui messualueen portilla autosta nopeasti ulos, kun minä vielä jäin pikaisesti ohjeistamaan kuljettajaa koskien lähtömme noutopaikkaa ja aikaa. Martola meni jo parikymmentä
metriä edellä puistokäytävää pitkin, kun minä vasta tulin autosta ulos. Fanfaarit alkoivat
soida silloin, kun avasin oveni ja järjestäjät olettivat kenraalin vasta tulevan autosta. Martola ei näyttänyt moisesta häkeltyvän ja minäkin juoksin hänet nopeasti kiinni, asetuin paikalleni takavasemmalle ja niin jatkoimme matkaa vastaanottajien luo, jotka olivat onneksi
vielä melko kaukana edessäpäin ja varmaan eivät edes huomanneet tapahtumassa mitään
erikoista. Kenraali Martola käytti yleensä päivätilaisuuksissa virkapukua ilman kunniamerkkinauhoja ja hänen ollessa pienikokoinen ja suomalaisen harmaassa asussa eivät ne,
jotka eivät häntä tunteneet, heti oivaltaneet, kenestä oli kysymys.

YKSP – YK:n Suomen Pataljoona
Suomen Pataljoonalla oli merkittävä asema UNFICYP:in osana. Pataljoona oli sijoitettu
vihreälle linjalle Nicosiassa, jossa vastapuolten asemat olivat monissa osissa kaupunkia
vain kadunleveyden etäisyydellä toisistaan. Eräänä pataljoonan tärkeänä tehtävänä oli valvoa Status Quo -tilanteen säilymistä linnoitettujen asemien suhteen, tarkoittaen sitä, että
olemassa olevia asemia ei saanut vahvistaa eikä uusia asemia rakentaa. Tämä olikin komppanian päälliköille jatkuva riesa valvottavaksi. Ongelmana ei ollut linnoitustöiden havaitseminen, sillä omien havaintojen lisäksi toinen osapuoli oli kärkäs heti ilmoittamaan havaitsemistaan muutoksista vastapuolen asemissa. Tehtyjen luvattomien töiden saattaminen
aikaisemmalle tasolle tuotti sitä enemmän töitä ja neuvotteluja. Hyvät arkistot ja asemien
valokuvat olivat tarpeellisia neuvottelujen apuvälineitä. Vaikeinta suomalaisille upseereille
oli toistuvasti todeta se, että osapuolilta saatu lupaus harvoin piti paikkaansa. Korjaustöiden neuvotellun määräajan umpeutuessa ja asemia tarkastettaessa todettiin usein, ettei luvattuja korjaustöitä oltu tehty siten kuin sovittiin. Usein selviteltiin käsiä levitellen, että ei
voitu tehdä niin kuin oli sovittu, koska tilanne oli muuttunut. Tällaisia kiistoja selviteltiin
jatkuvasti. Ampumavälikohtaukset olivat oma lukunsa ja niitäkin sattui verrattain usein.
Monesti ne olivat nuorten sotilaiden herkästä liipaisinsormesta johtuvia, eivätkä johtaneet
henkilövahinkoihin, mutta sellaisiakin oli. Yksin kulkevia ihmisiä kuten vuohipaimenia
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saatettiin ampua jossain päin saarta ja siitä alkoi koston kierre. Seuraavana päivänä voitiin
ampua kostoksi vastapuolen henkilö riippumatta siitä, missä päin saarta tämä oli. Jokainen
ampumistapaus aiheutti tietysti YK:n taholta tarkan selvityksen.
Suomen pataljoonalla oli myös erityistehtävänä valvoa kanadalaisten kanssa Kyrenian
saattueiden turvallisuutta. Pohjoisella rannalla sijaitsevan kreikkalaisen Kyrenian ja Nicosian välillä kulki aamuin ja illoin saattue, jossa kreikkalaiset pääsivät kulkemaan näiden
paikkojen väliä. Saattue, joka koottiin Nicosian läntisellä ohitustiellä, saattoi koostua jopa
200–300 ajoneuvosta. YK:n siviilipoliiseilla oli reitin molemmissa päissä tarkastuspisteet,
joissa tarkastettiin ajoneuvot ja niiden kuljettamat henkilöt ja tarvikkeet. Kanadalaiset
panssariajoneuvot ajoivat kärjessä ja perässä ja suomalaisten tehtävänä oli moottoripyörillä ajaen ”paimentaa” saattuetta, jotta se pysyi koossa ilman katkoksia ja muita häiriöitä. Nämä rämäpäiset moottoripyöräilijät ”outriders” saavuttivat oikein kansansuosion rohkeudellaan ajaessaan edestakaisin saattueen rinnalla ja vastaan tulevan liikenteen seassa
kapealla ja tasangon lisäksi Kyrenian vuoriston ylittävällä tiellä. Etenkin viikonloppuisin
saattueeseen liittyi ilman suurempaa Kyreniaan menotarvetta autoilijoita perheineen ainoastaan nähdäkseen suomalaisten huimapäistä saattuevalvontaa. Onneksi ei tietooni ainakaan tullut vahinkoja tai onnettomuuksia tämän toiminnan aikana.

Vierailuja ja sulkeisia
Esikunnassa kenraali Martolaa kävi usein tervehtimässä erilaisia vieraita mm. eri valtioiden puolustusministereitä niistä maista, joiden joukkoja oli Martolan komennossa. Nämä
arvovaltaiset vierailut vaativat myös adjutantilta toimenpiteitä. Eräänä tehtävänä oli kunniavartioston asettaminen ja valmentaminen. UNFICYP:in esikunnan vartio-osaston asettivat vuorollaan viikoksi kerrallaan eri pataljoonat. Vartio-osastosta irrotettiin yleensä
kahden ryhmän kokoinen kunniavartiosto johtajineen, nk. Quater Guard, joka asettui paikalleen tulevan vieraan auton pysähtymispaikan ja kenraalin toimiston väliselle alueelle.
Vieraan saapuessa komennettiin aseet eteen ja kenraali vieraan kanssa tarkasti kunniavartion. Silloin kun Suomen Pataljoona oli vartiovuorossa, asia oli mutkaton, sillä olihan helppo komentaa osastoa kotona opituin komennoin. Asia oli hieman mutkikkaampi silloin,
kun kyseessä olivat jonkun muun maan sotilaat. Ensin piti selvittää joukon johtajalle, mistä
on kysymys, ja sen jälkeen saada hänet harjoittamaan joukkonsa moitteettomaan suoritukseen. Yleensä nämä harjoitukset keräsivät suurehkon joukon uteliaita esikunnan siviilejä
ja sotilaitakin seuraamaan sivusta tapahtumaa. Ei tällaisen esikunnan pihalla ollut niin
tavanomaista nähdä sulkeisjärjestyksen harjoittelua, ja kun joka maan joukoilla on omat
tapansa, aseensa, asepukunsa ja komentonsa, niin katsottavaakin oli tarjolla. Aseotteet,
ojennukset ja komennot vaadin suoritettavaksi täsmällisesti, yhtäaikaisesti ja näyttävästi.
Mielenkiintoista vaihtelua vierailut seremonioineen olivat itsellenikin.
Eräs mieleenpainuva vierailu, tosin ilman muodollisuuksia, tapahtui keväällä 1968,
kun ollessani eräänä aamuna toimistossani ovesta astui sisään suurikokoinen siviilipukuinen mies, joka tiedusteli kenraali Martolaa. Kysyin, kuka hän on, ja mitä asia mahtaa koskea. Hän esittäytyi eversti Alpo Marttiseksi USA:n Armeijasta ja tulleensa tapaamaan en226

■■ Itävallan puolustusministerin vierailu.
■■ Kenrl. Martola palkitsee YK Kyprosmitalilla englantilaisia esikuntakomppanian
sotilaita. Vas. komppanian päällikkö,
keskellä adjutantti,
selin komentaja.
■■ Sioux-helikopteri
nopeita siirtymisiä
varten
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tistä esimiestään sota-ajoilta. Martola ei ollut vielä saapunut ja niinpä Marttinen jäi minun
toimistooni odottamaan. Ehdimme keskustella kahden jonkin aikaa, ennen kuin Martola
saapui. Saatettuani Martolan sisään kerroin hänelle, kuka oli toimistossani odottamassa
tapaamista. Martola pyysikin heti minua ohjaamaan vieraan sisälle. Tervehtimisen jälkeen
Marttisen ensimmäinen kysymys kenraali Martolalle oli, muistaako herra kenraali, missä
he olivat viimeksi tavanneet kasvotusten. Hetkeäkään miettimättä Martola kertoi sen päivämäärän ja sodanaikaisen komentopaikan, missä tapaaminen oli tapahtunut. ”Näin minäkin asian muistan”, oli Marttisen vastaus. Sain tilaisuuden olla jonkin aikaa läsnä seuraamassa tätä mielenkiintoista kahden Mannerheim-ristin ritarin ja sodan ajan komentajan
tapaamista. Päivän asioista mieleeni jäi erityisesti kysymys, jonka Martola esitti koskien
sitä, mikä asia toi Marttisen Kyprokselle. Hän kertoi olevansa jäämässä eläkkeelle silloisesta virastaan ja oli katsastamassa mahdollisia tehtäviä, sillä hän ei vielä ollut valmis
vetäytymään kokonaan pois aktiivielämästä. Hän kertoi myös USA:n Armeijan eläke-etuihin kuuluvan, että hän voi valita paikkakunnan maapallon mistä kolkasta tahansa, mihin
aikoo asettua ja että hänen sekä perheen kaikki muutto- ja matkakulut sinne korvataan.
Kyprokselle hän poikkesi ollessaan matkalla takaisin Iranista, missä hän kertoi käyneensä
joitain neuvotteluja. Itse poistuin seurueesta omaan toimistooni, mutta kenraalit keskustelivat kuulumisista toista tuntia ja Marttinen kävi sen jälkeen hyvästelemässä minutkin
ennen poistumistaan. Joitakin kuukausia myöhemmin samana vuonna saimme kuulla, että
Marttinen oli saanut Iranin Shaahilta tehtävän organisoida ja uudistaa Iranin Armeijan
yleisesikuntaa.

Edustustilaisuuksia illasta toiseen
Kyproksella oli lukuisten eri kansallisuuksia edustavien YK-joukkojen lisäksi maan kokoon nähden tavattoman suuri lähetystöjen ja diplomaattien määrä. Tämä johtui osaltaan
Kyproksen sijainnista Lähi-idän kynnyksellä. Kuuden päivä sota Israelin ja Egyptin välillä oli käyty vajaa puoli vuotta aiemmin. Näin ollen Israelin, Egyptin ja arabimaiden välillä matkustaminen edellytti, ettei kukaan voinut kulkea suoraan näiden vihollisuuksia
ylläpitävien maiden välillä, vaan matkustajan tuli käydä välillä nk. neutraalissa maassa.
Kyproksella, jolla vaikkakin oli omat ongelmansa, ei ollut osaa eikä arpaa Lähi-idän kriisin osapuolena ja se sopi hyvin välilaskupaikaksi maasta toiseen matkatessa. Lisäksi Kyproksella oli brittien läsnäolo edelleen suurta itsenäistymissopimuksen salliessa maahan
brittien tukikohdat Dhekeliassa ja Akrotirissa. Edellä mainituista edustustojen ja YK:n ja
muidenkin sotilasjoukkojen määrästä johtuen YK-joukon komentajalla oli valtaisa määrä
edustustehtäviä, joihin hän osallistui ja edellytti adjutantin olevan niissä mukanaan. Kutsukortteja tuli postissa päivittäin useita koskien niin cocktail-tilaisuuksia, päivällisiä, juhlavastaanottoja kuin myös kansallispäivien viettoja, mitaliparaateja ja silloin myös lounastilaisuuksia. Valtaosin juhlat olivat kuitenkin iltatapahtumia, usein tilaisuuksia oli samana
iltana kaksikin, joskus jopa kolme. Pääosin viikonloput olivat juhlista vapaita, paitsi jos
jonkun maan kansallispäivä osui kohdalle. Yleensä iltatilaisuuksiin lähdettiin niin, että
kuljettaja haki ensiksi minut, jonka jälkeen ajoimme Martolan asunnolle ja minä hain hä228

net asunnoltaan. Joskus hän halusi ennen lähtöä yhdessä pohtia sitä, mitkä kunniamerkit
olivat sopivat tilaisuuteen, johon olimme menossa. Tilaisuuksien loputtua oli kotiinpaluujärjestys päinvastainen.
Keskiviikkoisin, jos mitään muita menoja tai esteitä ei ollut, kenraali Martolalla oli tapana syödä adjutantin kanssa yhteisesti lounas UNFICYP:in upseerikerholla. Söimme aina
vakiopöydässä ja kerhon hovimestari valvoi tarkasti miestarjoilijan toimia. Ateria käsitti
yleensä kolme ruokalajia, alkuruoan ja pääruoan ja jälkiruoan. Keskustelimme lounaalla
yleisistä asioista ja usein myös kotimaan uutistapahtumista sekä maailman tapahtumista
yleensä. Aterian päätteeksi, tarjoilijan kaataessa kahvia kuppeihin, kysyi kenraali minulta,
että maistuisiko kahvin kanssa konjakki. Vastattuani myöntävästi hän sitten kysyi, mikä
konjakki miellyttäisi parhaiten. Minä puolestani pyysin häntä valitsemaan merkin, jolloin
hän kysyi: ”Maistuisiko kapteenille Martell Gordon Bleu?” Vastaukseni oli: ”Erinomainen
valinta, herra kenraali”. Käymämme keskustelun aikana hovimestari seisoi taempana seinän vieressä ja hänellä oli selkänsä takana valmiina kaksi konjakkilasia ja pullo kyseistä
laatujuomaa, jota hän pikimmiten toi pöytään ja kaatoi laseihin. Tämän keskustelun kävimme, rituaalin tapaan, aina yhteisen lounaan päätösvaiheessa.
Marraskuussa 1967 oli Lokakuun vallankumouksen suuri 50-vuotisjuhlavastaanotto,
jonka Neuvostoliiton suurlähetystö järjesti Ledra Palace Hotellissa. Saamassani kutsukortissa herätti mielenkiintoni se, että kutsussa oli mainittu kaikki kolme etunimeäni, vaikka
ottaessani tehtävät vastaan oli julkisuuteen annetussa tiedotteessa mainittu kutsumanimikseni Pekka ja ”Peter”, joista jälkimmäiseen olin tottunut jo kouluajoilta asuessamme
Lontoossa. Esitellessäni kutsut kenraalille hänen kommenttinsa asiasta oli, että naapurimme Moskovassa haluaa näyttää tietävänsä, kuka tänne on tullut hänen adjutantikseen.
Käteltyämme sitten vastaanotolla pitkän rivin arvovaltaisia vastaanottajia siirryimme muutamaa porrasta alempana olevaan juhlatilaan. Portailla oli kansallispukuisia neitoja, jotka
kiinnittivät punalippuja tulijoiden takin pieliin. Seurasin tarkkaan sitä, miten Martola toimii tässä tilanteessa tullessani pari askelta hänen perässään. Hän otti lipun neitokaisen kädestä ja laittoi sen hymyillen taskuunsa, itse toimin samoin. Sen jälkeen kun olimme saaneet tervetulojuomat käteemme, sanoi Martola minulle, ettei suomalainen upseeri koskaan
voi laittaa tuota lippua asepukunsa koristeeksi. Martola oli valinnut sinä iltana kaikki korkeimmat kunniamerkkinsä rintaan alkaen Mannerheim-rististä. Eikä ollut Suomen Pataljoonan johdollakaan takin liepeissä ylimääräisiä koristeita, kun heitä tapasin tilaisuudessa.
Suomen Itsenäisyyspäivää vietettiin 6. joulukuuta 1967 myös 50-vuotisjuhlan merkeissä. Tämän tilaisuuden järjesti Suomen kunniakonsuli Zeno Severis ja tilaisuuteen saapui myös Kyproksen presidentti, arkkipiispa Makarios. Suomen Pataljoonassa oli tietysti
päivällä paraati ja myös mittavat juhlallisuudet saman päivän iltana, komentajan eversti
Veikko Rusasen toimiessa isäntänä. Tietysti ehdimme osallistua kaikkiin tilaisuuksiin. Eri
joukkojen kansallispäiviä kuin myös joukko-osastojen vuosipäiviä vietettiin yleensä paraatien ja iltajuhlien merkeissä. Varsinkin brittien, kanadalaisten ja irlantilaisten paraatit
olivat näyttäviä, sillä näistä maista oli aina vuorollaan vakituisen armeijan joukko-osasto
Kyproksella. Tavallisesti joukon mukana oli myös soittokunta tai sitten se lennätettiin paikalle erityisesti merkkipäivän tilaisuutta varten. Kaikki pohjoismaiset YK-joukot oli koottu
samalla periaatteella kuin Suomesta, eli eri joukko-osastoista kootuista kantahenkilökun229

taan kuuluvista ja pääosin reserviläisistä. Näin ollen ei joukkojen vuosipäiviä ollut vietettäviksi. Säännöllisin välein oli kullakin joukolla oma mitaliparaatinsa, jolloin kiinnitettiin
YK-Kyprosmitali kolme kuukautta palvelleiden sotilaiden rintaan.

Sotilaita ja poliiseja
Yhdistyneiden Kansakuntien joukkojen lisäksi saarella toimi myös muita sotilasjoukkoja ja
aseistautuneita poliisivoimia. Kyproksen kreikkalaisella puolella oli mittava Kansalliskaarti, jonka johto ja kouluttajat koostuivat suurelta osin kreikkalaisista sotilaista, siis Kreikan
armeijan sotilaista. Kansalliskaarti oli verrattain hyvin aseistautunut käsittäen myös panssarijoukkoja. Sopimuksen mukaan kreikkalaisilla oli myös oikeus pitää saarella pataljoonan vahvuista Kreikan armeijan joukko-osastoa. Yhteysupseerina kreikkalaiseen joukkoon
toimi englantilainen upseeri. Turkkilaisella puolella oli myös omat sotilasjoukkonsa, ”Turkish Cypriot Fighters”, joka oli pääosin paikallisista vapaaehtoisista koostuva armeija. Tässä armeijassa saattoi olla myös 14–15 vuoden ikäisiä poikia ja toisaalta hyvinkin iäkkäitä
miehiä aseissa. Turkkilaisella alueella Nicosian pohjoisosassa oli myös pataljoonan vahvuinen joukko-osasto turkkilaisia valiosotilaita itse Turkista. YK:n yhteysupseeri turkkilaiseen
pataljoonaan oli aina suomalainen, sillä se oli heidän taholtaan esitetty toivomus. Itsekin
toimin pari viikkoa tehtävää hoitavan yhteysupseerin sijaisena hänen ollessaan lomalla. Oli
mielenkiintoista käydä tämän joukon esikunnassa ja kuulla päivittäisten raporttien lisäksi
mielipiteitä esimerkiksi turkkilaisten näkemyksiä Suomesta ja suomalaisista sotilaista. Minulle kerrottiin, että heidän kouluissaan jo alaluokilla luetaan kirjaa ”Valkoliljojen maa”,
joka kertoo heidän sukulaiskansastaan suomalaisista. Talvisodan tapahtumat olivat myös
hyvin heidän tiedossaan, sillä heidän sotilasopetuslaitoksissaan sen tapahtumat ja taktiikka opetettiin esimerkkinä selviytymisestä ylivoimaista vihollista vastaan.
Molempien osapuolien poliisivoimat olivat myös aseistettuja, mutta normaalin poliisiaseistuksen lisäksi heillä oli myös käytössään ja varastoissa järeämpääkin aseistusta. Kyproksen kreikkalaisilla poliiseilla oli mittava varasto mm. rynnäkkökiväärejä ja muitakin konetuliaseita ja ammuksia, mutta niiden käyttö oli eri sopimuksilla kielletty. YK:n tehtäviin
kuului valvoa, ettei aseita ole käytetty, vaan ovat asianmukaisesti sinetöidyissä varastoissa.
Itsellänikin oli tilaisuus kenraali Martolan mukana olla tarkastamassa näitä varastoja. Toimenpide oli niin tärkeä, että se piti suorittaa korkean tason delegaation voimin, ja niinpä
hallituksen puolesta parlamentin puhemies Glafkos Clerides johti kreikkalaista tarkastusosapuolta. Clerideksestä tuli myöhemmin Kyproksen presidentti.
Turkkilaiselle pataljoonalle tuleville huoltokuljetuksille Turkista ainoa sopiva purkauspaikka sijaitsi Famagustassa eli Kyproksen kreikkalaisella alueella. Näiden kuljetusten
valvonta kuului myös YK:lle, sillä kuljetukset tapahtuivat sota-aluksilla, mikä oli tietysti
jännitystä lisäävä seikka. Olin mukana kenraali Martolan kanssa Famagustassa, kun tarkastusta suoritettiin. Saavuimme helikopterilla laiturille suuren risteilijän viereen, josta
johdettiin turkkilaisten operaatiota. Satama-alue oli eristetty ruotsalaisen YK-pataljoonan
toimesta ja YK:n siviilipoliisit suorittivat alusten lastien tarkastukset. Olimme aluksen
päällikön tiloissa, missä nautimme tarjoilusta ja kuljetuksen johtaja, risteilijän kapteeni,
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