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TÄMÄN VUODEN PÄÄSI-
ÄISEN jälkeisenä sunnuntaina 
27.huhtikuuta 2014 kokoonnuim-
me lahtelaisten asukkaiden kanssa 
Metsä-Hennalassa 102-vuotiaan 
sotilaskappelin luo. Paikalle tullut 
väki päätti yksimielisesti perustaa 
Metsä-Hennalan sotilaskappelin 
suojeluyhdistys ry:n. Yhdistys aloit-
ti toimintansa virallisesti touko-
kuussa 2014. Kiitämme sydämmel-
lisesti kaikkia perustamisprosessia 
tukeneita henkilöitä, jotka tekivät 
tämän vapaaehtoistyön mahdolli-
seksi.

Suojeluyhdistyksen järjestäyty-
misen ja rekisteröinnin jälkeen 
kokoonnuimme ensimmäiseen jä-
senkokoukseen pohtimaan strate-
gisia tavoitteita ja tämän vuoden 
aktiviteetteja. Ensimmäiset tutki-
musmatkat liittyen Hennalan ka-
sarmialueen varhaishistoriaan teh-
tiin touko- ja kesäkuussa perusta-
ja-jäsenten Nikita B. Sopotskon ja 
Joel M. Vainosen voimin. Suomen 
kansallisarkistosta löytyi merkittävä 
määrä venäjänkielisiä Hennalaan 
liittyviä asiakirjoja alkaen vuodesta 
1914 aina vuoteen 1917, jotka va-
loittavat silloisen varuskunnan ar-
kea ja tärkeitä prosesseja. Materiaa-
lin tutkimiseen arvioitiin menevän 
runsaasti aikaa ja niissä matkoissa 
pyrittiin keskyttimään olennaiseen. 

Vuoden 1914 tapahtumat ovat 
ajankohtaisia juuri nyt, kun maa-
ilmalla muistellaan ensimmäisen 
maailmansodan alkua. Löysimme 
Suomen Kansallisarkistosta Henna-
lan joukkojen liikekannallepanosta 
kertovia päiväkäskyjä ja karttoja. 
Ne inspiroivat meitä järjestämään 
100-vuotisseminaarin, joka pidet-
tiin 9. elokuuta Lahden pääkirjas-
ton auditoriossa. Seminaarin päi-
vämäärä oli sidottu juuri Hennalan 

liikekannallepanon 100-vuotisajan-
kohtaan, jonka varmistimme Kan-
sallisarkistosta.  Paikalla oli edusta-
va joukko aiheesta kiinnostuneita 
yksityishenkilöitä, Suomen puo-
lustusvoimien ja yliopistojen edus-
tajia sekä Suomesta että Venäjältä. 
Kiitämme seminaariväkeä onnistu-
neesta ja avoimesta keskustelusta.

Seminaaripäivän lopuksi siirryim-
me Hennalan sotilasmusiikkimuse-
on tiloihin, missä avasimme Hel-
singin yliopiston asiantuntijan ko-
koaman valokuvanäyttelyn, joka oli 
esillä aina elokuun loppuun eli so-
tilasmusiikkimuseon lopettamiseen 
asti. Valokuvanäyttelyn aiheena oli 
Venäjän Keisarikunnan armeija en-
simmäisessä maailmansodassa. Ai-
he liittyy suoranaisesti Lahteen ja 
Hennalaan koska täällä sijainneet 
joukko-osastot ovat osallistuneet 
mm. vuoden 1914 syksyllä Itä-Eu-
roopan taisteluihin Saksaa ja Itä-
valta-Unkaria vastaan, esimerkik-
si, Avgustowin metsien mittaviin 
taisteluihin nykyisessä Itä-Puolassa. 
Kiitämme erityisesti museovastaa-
vaa Seppo Toivosta ystävällisesti 
tarjotuista näyttelytiloista.

Tarkoituksena saada Metsä-Hen-
nalan asukkaat innostumaan raken-
nushistorialliseen suojelutoimin-
taan päätimme toteuttaa syyskuus-
sa asukaskyselyn, jossa tarjosimme 
pähkinäkuoressa taustatietoja ja ky-
syimme alueen asukkaiden ajatuk-
sia liittyen Metsä-Hennalan sotilas-
kappelin restaurointiin sekä vanhan 
kasarmialueen teemareitin ja uusi-
en kulttuuritilojen perustamiseen. 
Suurin osa asukkaista on tukenut 
suojeluyhdistyksen em. aloittei-
ta, mutta muutamia vastustajiakin 
niille löytyi. Kiitämme jälleen Met-
sä-Hennalan kaikkia asukkaita asu-
kaskyselyyn osallistumisesta! Teidän 

Metsä-Hennalan sotilaskappelin suojeluyhdistyksen katsaus:

Hennalan kasarmialueen
historiallinen suojelu
suhtanteiden yläpuolelle!

Hennalan Pyhän Nikolaoksen sotilaskirkon leikkauskuva. Kirkon ra-
kennustyöt alkoivat syksyllä 1913, mutta hidastuivat vuonna 1914 
alkaneen ensimmäisen maailmansodan takia. Tämännäköisenä, mut-
ta hieman keskeneräisenä rakennus purettiin ensimmäiseen kerrokseen 
asti ja muutettiin  sotilaskodiksi 1920-luvulla (lähde: Suomen kansal-
lisarkisto).

Vuosina 1905-1917 Suomen 
ja Viipurin arkkipiispa Sergij  
(1867-1944), tuleva Venäjän 
ortodoksisen kirkon patriarkka, 
joka johti kristittyä kansaa syn-
kimpinä neuvostovuosina aina 
kuolemaansa asti toisen maail-
mansodan lopussa (lähde: Riisa- 
Suomen ortodoksinen kirkkomu-
seo).

9 lahtelaista saivat lahjaksi kuva-
taiteilijoiden Egor Robenkon, Julia 
Nikolaevan ja Elisabeth Lindströ-
min tilaisuuden aikana syntyneitä 
ihania muotokuvia. Kiitämme eri-
tyisesti EHYT ry:n edustajia Jukka 
Suomilammia ja Tiina Hottia tarjo-
tusta mahdollisuudesta olla muka-
na tukemassa vähävaraisia ihmisiä 
luovan taiteen muodossa.

Eräänä tärkeänä ja ilmeisesti vielä 
pitkälti avoimena kysymyksenä on 
Hennalan kasarmialueen sotilas-
kodin tuleva käyttötarkoitus. Täs-
sä artikkelissä haluaisimme tuoda 
esiin sotilaskotiin liittyvät, mutta 
monesti unohtuneet historialli-
set alkutiedot. Sotilaskodin itäi-
sen päädyn paikalla 28.heinäkuuta 
1913 vanhan kalenterin mukaan 
tapahtui sotilaskirkon peruski-
ven pyhitysseremonia, jonka toi-
mitti Suomen ja Viipurin piispa 
Sergij (Stragorodskij). Paikalla oli 
myös Venäjän Keisarikunnan so-
ta- ja laivastopapiston protopres-
byytteri sekä 9. Suomenmaalaisen 
tarkk’ampujarykmentin komissio. 
Siinä Venäjän ortodoksisen kirkon 

tuleva patriarkka Sergij rukoili Ju-
malaa Pyhän Nikolaoksen sotilas-
kirkon puolesta tulevan kirkon alt-
tarin kohdalla. Pyhitetty peruskivi 
mahdollisineen pyhäinjäännöksi-
neen on edelleen nykyisen sotilas-
kodin rakennuksen itäisen päädyn 
(myöhemmin 1920-luvulla puretun 
kirkon säilyneen alttariosan) alla. 

Nyt vuonna 2014 pohdittaessa 
sotilaskodin kiinteistön tulevaisuu-
den konsepteja toivoisimme, että 
Hennalan kasarmialueen keskeisellä 
paikalla olevan rakennuksen koko 
historia kunnioitettaisiin ja pidet-
täisiin esillä tulevaan käyttötarkoi-
tukseen sopivalla tavalla.

Metsä-Hennalan sotilaskappelin 
suojeluyhdistys ry:n hallituksen 
puolesta

 puheenjohtaja 
Nikita B. Sopotsko

Isännöinnin ammattitutkintoon 
valmistava koulutus 
alkaa marraskuussa. 
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mielipiteenne ovat tärkeitä toimin-
nan kehittämisessä.

Eräs iloinen asia suojeluyhdistyk-
sen ensimmäisen toimintavuoden 
loppusuoralla oli yhteydenpidon 
avaaminen Lahden kaupungin vi-
ranomaisten kanssa. Tapasimme 
Metsä-Hennalassa sotilaskappelin 
luona kesän aikana Lahden mu-
seoviraston, maanmittauksen ja ti-
lakeskuksen asiantuntijoita. Syys-
kuussa Lahden kaupungin Tilakes-
kus toteutti sotilaskappelin ilkival-
lan tekijöiden vaurioittaman seinän 
korjausurakan sekä rakennuksen 
peltikaton huollon. Tämä ovatkin 
merkittäviä ja konkreettisia edistys-
askeleita Lahden vanhimman kirk-
korakennuksen suojelun kannalta. 

Toivomme, että sotilaskappelin 
alkuperäisen ulkoilmeen restau-
rointitoimenpiteet jatkuvat hyvän 
yhteistyön hengessä myös jatkossa. 

Toinen tärkeä tapahtuma pidet-
tiin Hennalan upseerikerhossa tiis-
taina 23.syyskuuta. Kyseessä oli 
Lahden kaupungin maankäytön 
kaavoitusarkkitehtien järjestämä 
asukasilta. Metsä-Hennalan soti-
laskappelin suojeluyhdistyksen ko-
ko hallitus osallistui tapahtumaan 
ja Hennalan varuskunnan kävely-
kierrokselle. Olemme tuoneet esiin 
mm. ehdotuksiamme koskien Hen-
nalan kasarmialueen historiallisen 
teemareitin perustamista Hennalan 
ja Metsä-Hennalan väliin kunnos-
taen hylättyä Itsenäisyyden puistoa. 

Suojeluyhdistyksemme toiminta 
lähtökohdiltaan perustuu kristilli-
siin ja yleisinhimillisiin arvoihin. 
Konkreettisena esimerkkinä on 
EHYT ry:n Lahden Elokolon kut-
su Asunnottomien yö –hyvänte-
keväisyystalkoisiin, joihin otimme 
osaa 17.10.2014. Metsä-Hennalan 
sotilaskappelin Suojeluyhdistyksen 
ehdotuksesta Asunnottomien yössä 
olivat ensimmäistä kertaa mukana 
myös maahanmuuttajataustaiset 
ja syntyperäiset lahtelaiset kuvatai-
teilijat ”Muotokuva lahjaksi Asun-
nottomien yönä”-hyväntekeväisyys-
kampanjan puitteissa.    


