
Generallöjtnant Petri Hulkkos tal vid kommendörens för armén paradmönstring den 30 

december 2021 i S:t Michels 

Herr General, ärade inbjudna gäster, ärade kolleger, beväringar, damer och herrar,  

Armén har vind i seglen. Detta har jag redan tidigare konstaterat i flera sammanhang. Min åsikt är 

en yrkesmilitärs absoluta bedömning av sina egna trupper men också en allmänt erkänd subjektiv 

uppfattning om Finlands armé. Detta är er, både ni anställdas och ni beväringars, förtjänst. Bara 

tillsammans är vi armén. 

De nästan fyra och ett halvt år som jag varit kommendör har kanske fått sin starkaste prägel av tre 

saker: beredskap, internationalitet och corona. När det gäller beredskapen har vi utvecklat ett 

kostnadseffektivt system som utnyttjar vårt värnpliktssystem till fullo. Vi har ett beredskapssystem 

som fungerar och är trovärdigt i denna svårförutsägbara säkerhetsmiljö. 

Internationellt samarbete har blivit en del av vår vardag, och detta endast i positiv bemärkelse. 

Vårt samarbete med de närmaste partnerländerna är kontinuerligt. Gemensamma övningar ökar 

trovärdigheten och motståndsförmågan i vårt försvar. I synnerhet det finsk-svenska 

armésamarbetet har utvidgats till att omfatta alla delområden, allt från att öva på 

materielsamarbete till operativ planering. För detta vill jag rikta ett stort tack till mina utländska 

kollegor. 

Vi har lärt oss leva med corona. Förutom pandemins negativa konsekvenser har också det här 

molnet en silverkant. Coronaviruset har ökat krismedvetenheten och kriståligheten och lärt oss 

tänka om till exempel vad gäller utbildningsarrangemangen. Alltså inte nu heller något ont som 

inte har något gott med sig. 

I enlighet med den senaste försvarsredogörelsen har det lokala försvaret fått en stark betoning. 

Den fortsatta utvecklingen av det lokala försvaret genomförs nu. Personligen är jag mycket nöjd 

med detta, eftersom det ligger mig varmt om hjärtat. De strategiska projekt som man nyligen 

fattat beslut om stöder arméns prestationsförmåga. Nu har armén grunder för att planera och 

bygga en armé för framtiden. Ni som blir kvar i leden kommer att få ett utmanande och intressant 

jobb med detta. 

Arméns resultat görs i trupperna. Det är ni, truppförbandens kommendörer och era trupper som 

skapat arméns prestationsförmåga, en prestationsförmåga som vi nu kan vara stolta över. Tack till 

er och er personal för det värdefulla och högklassiga arbete ni gör för arméns bästa. 

Arméstabens personal. En bra och professionell ledningsstab möjliggör ledningen av armén. Ni har 

mer än uppfyllt de förväntningar jag har haft på er. Tack för ert stöd och det arbete ni genomfört. 

Fortsätt så. 

Till de finaste stunderna under mitt kommendörskap hör mötena med er värnpliktiga, både ni 

beväringar och reservisterna. Jag kommer aldrig att sluta förvåna mig över er beväringars förmåga 

att på kort tid tillägna er soldatens färdigheter eller reservisternas förmåga att förena civil och 



militär kompetens. När det här kombineras med gruppanda är bilden komplett. Detta är kärnan i 

den allmänna värnplikten.  

Vi måste fortsätta att göra allt vi kan för att så många finländska män och frivilliga kvinnor som 

möjligt inleder beväringstjänsten och slutför den med ära. Detta är inte bara nödvändigt med 

tanke på det militära behovet, utan också till fördel för hela samhället. Jag ser den allmänna 

värnplikten som en viktig del av det demokratiska systemet och som absolut nödvändig för att 

försvara Finland. Ni beväringar och frivilliga kvinnor som är på plats här är ett föredömligt exempel 

på detta. 

Herr general, 

Förutom goda medarbetare är det viktigt att ha ett ömsesidigt förtroende för sin chef. Som min 

chef och vän vill jag tacka dig för ditt stöd i ledningen av armén.  

Ärade åhörare, 

Jag är glad över att få överlåta en välfungerande armé till generallöjtnant Pasi Välimäki. En ny 

kommendör innebär alltid en skiftning. Detta är en bra sak. Arméns personal är motiverad, 

yrkeskunnig och engagerad i sitt arbete. Det är den bästa garantin för att kommendören ska lyckas 

i sitt arbete. Jag vet att armén är i goda händer och önskar dig Pasi all lycka och framgång i ditt 

arbete med att leda vårt lands armé.  

 


