SANTAHAMINAN SOTILASSAARI 200 VUOTTA

SANTAHAMINA HORSE SHOW LAUANTAINA 29.8.2009
Ensimmäinen kirjallinen maininta Santahaminasta on vuodelta 1420, tuolloin Santahaminan kylä sijaitsi
Papinlahdessa lähellä myöhempää ratsastuskenttää. Suomen sota päättyi 1809 Ruotsin tappioon ja Suomesta tuli
Venäjän suurruhtinaskunnan autonominen tasavalta. Santahaminaan perustettiin linnoitustykistölle ja jalkaväelle
harjoituspaikkoja sekä rakennettiin kasarmeja. Suomi itsenäistyi 1917 ja sitä seuranneen Kansalaissodan aikana
1918 Santahamina oli lyhyen aikaa Helsinkiin saapuneiden saksalaisten joukkojen hallussa, mutta nopeasti se siirtyi
kokonaan suomalaisille. Santahaminasta tuli useiden eri puolustushaarojen, aselajien ja sotilasopetuslaitosten
varuskuntasaari vuodesta 1918 alkaen.
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 perustettiin 1936 edistämään upseerien ratsastusharrastusta, myöhemmin myös
aliupseereiden ja siviilien liittyminen seuraan tuli mahdolliseksi. Upseeriratsastajat muutti Taivallahdesta
Santahaminaan 1959 ja samalla alkoi 20 vuotta kestänyt perinne, jolloin Kadettikoulun johtaja oli myös
Upseeriratsastajien puheenjohtaja. Tiiviin yhteistyön tuloksena kadettien ratsastuskoulutus lisääntyi ja
Santahaminaan ryhdyttiin suunnittelemaan ratsastuskilpailua. Puolustusvoimien ja seuran yhteistyön tuloksena
syntyi Santis Horse Show, jonka esteratsastuskilpailulla oli parhaimmillaan myös Suomen Mestaruusarvo.
Papinlahden kenttä toimi kilpailupaikkana aina vuoteen 1994, jolloin ratsastustoiminta niin Santahaminassa kuin
puolustusvoimissa loppui Maanpuolustuskorkeakoulun tallin lakkauttamisen myötä. Vuosina 2006 ja 2008 ratsukot
tekivät päivän mittaisen paluun Santahaminaan Upseeriratsastajien järjestämissä näytöksissä. Näillä tilaisuuksilla
pohjustettiin Santahaminan juhlavuoden tapahtumia.
Upseeriratsastajat ry järjestää Kaartin Jääkärirykmentin, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Etelä-Suomen
Huoltorykmentin sekä useiden ratsastus- ja maanpuolustusjärjestöjen tuella Santahamina Horse Show 2009
ratsastustapahtuman Papinlahden kentällä lauantaina 29.8.2009 klo 10-16 välisenä aikana. Tilaisuus avataan
klo 10.00 ja esteratsastuskilpailu alkaa klo 10.30. Iltapäivällä noin klo 13.30 alkaen on erilaisia ratsastusnäytöksiä
kuten katrilleja, kouluratsastusta ja hevospooloa. Koko päivän on hevoskärryajelua ja talutusratsastusta sekä
ohjattua maastoratsastusta. Yleisöllä on mahdollisuus tulla seuraamaan Santahamina Horse Show 2009
ratsastustapahtumaa. Ohjattu ja valvottu liikkumineen Santahaminassa alkaa Santahaminan kulunvalvontapaikalta.

Lisätietoa ja ohjeita Santahaminaan tulemisesta osoitteessa www.upseeriratsastajat.net, www.santahamina.fi tai
Upseeriratsastajien puheenjohtaja, Marko Maaluoto p. 050-5603286.
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