
SANTAHAMINA HORSE SHOW 21.8.2010
Hevoset puolustusvoimien palveluksessa

Itsenäisyyden alkuaikoina sotilaiden liikkuvuus ja huolto olivat pitkälti hevosten varassa. Sotien aikaan 1939-
1945 puolustusvoimilla oli ajoneuvoja jo paljon, mutta vieläkin hevoset olivat erittäin keskeisessä roolissa 

esimerkiksi tykkien vetäjinä ja ratsuina. Sotien jälkeisessä Suomessa hevosten määrä jatkoi kasvuaan vielä 
vuoteen 1949 asti, sitten niiden määrä alkoi hiljalleen laskea ja varuskunnissakin talleja pienennettiin tai 

lakkautettiin. Ratsastusharrastus eri muodoissaan kuitenkin eli vahvasti 1990-luvulle asti.
Upseeriratsastajat ry perustetaan edistämään upseerien ratsastusharrastusta

Upseeriratsastajat ry perustettiin 1936 edistämään upseerien ratsastusharrastusta, myöhemmin myös 
aliupseereiden ja siviilien liittyminen seuraan tuli mahdolliseksi. Vuodesta 1959 alkaen seura toimi Helsingin 

Santahaminassa ja samalla alkoi 20 vuotta kestänyt perinne, jolloin Kadettikoulun johtaja oli myös 
Upseeriratsastajien puheenjohtaja.

Kadettien ratsastuskoulutus ja Santis Horse Show
Kadettikoulun ja Upseeriratsastajien tiiviin yhteistyön tuloksena kadettien ratsastuskoulutus lisääntyi ja 

Santahaminaan ryhdyttiin suunnittelemaan ratsastuskilpailua. Tämän yhteistyön tuloksena syntyi Santis Horse 
Show 1978. Suomen Mestaruudesta on kilpailtu esteratsastuksessa vuosina 1979, 1981 ja 1986. Mestaruuden 

voittivat kyseisinä vuosina Tom Gordin, Christopher Wegelius ja Kristian Maunula. Monen muun tasoisia 
kilpailuja järjestettiin vuoteen 1994 asti. Tuolloin ratsastustoiminta niin Santahaminassa kuin puolustusvoimissa 
loppui Maanpuolustuskorkeakoulun tallin lakkauttamisen myötä ja sotilaiden ratsastusperinteen säilyttäminen 

jäi muutamien yhdistysten varaan.
Ratsukoiden paluu Santahaminaan ja Santahamina Horse Show

Kesällä 2006 ratsukot tekivät paluun Santahaminaan Upseeriratsastajien järjestämissä näytöksissä. Tämän 
tapahtuman nimeksi päätettiin Santahamina Horse Show, joka muistuttaa menneiden vuosien tapahtumasta 

Papinlahden kentällä. Viime vuonna Santahamina Horse Show 2009 oli sotilassaaren 200-
vuotisjuhlallisuuksien yksi kolmesta päätapahtumasta.

Santahamina Horse Show 2009 esteratsastuskilpailun kahden eri luokan kärkikolmikot olivat Minna Reijonen, 
Nelli Kotilainen ja Titina Federley sekä Alisa Matomäki, Minna Reijonen ja Nelli Kotilainen. Nämä 

voittajakolmikot jatkavat siis mm. Gordinin, Wegeliuksen ja Maunulan aloittamaa listaa ”Santahaminan 
mestaruuden” voittaneina kilpailijoina. Suljetulla sotilasalueella kilpaillaan vain kerran vuodessa.

Santahamina Horse Show 2010
Upseeriratsastajat ry järjestää Kaartin Jääkärirykmentin sekä useiden ratsastus- ja maanpuolustusjärjestöjen 
tuella Santahamina Horse Show 2010 ratsastustapahtuman lauantaina 21.8.2010 klo 10-16 välisenä aikana. 

Tilaisuus avataan klo 10.00 ja esteratsastuskilpailu alkaa klo 10.30. Iltapäivällä noin klo 14.00 alkaen on 
erilaisia ratsastusnäytöksiä kuten katrilleja ja kouluratsastusta, myös sotilaspoliisikoirat esittävät osaamistaan 
toimintanäytöksissä. Koko päivän on hevoskärryajelua ja talutusratsastusta sekä ohjattua maastoratsastusta 

omilla hevosilla Santahaminaan saapuville. Helsingin ratsastava poliisi on myös paikalla esittelemässä 
osaamistaan. Yleisöllä on mahdollisuus tulla seuraamaan Santahamina Horse Show 2010 

ratsastustapahtumaa. Ohjattu ja valvottu liikkumineen Santahaminassa alkaa Santahaminan 
kulunvalvontapaikalta.

Lisätietoa ja ohjeita osoitteessa www.upseeriratsastajat.net ja muista Santahamina-päivän tapahtumista 
lisätietoa osoitteesta www.santahamina.fi.
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http://www.upseeriratsastajat.net/

