Helsingin Wiisikot ry (HeWi)
Joulukuisena lauantaiaamuna vuonna 1990 joukko ratsastajia kokoontui kadettikoulun luokkahuoneeseen
tarkoituksena perustaa Upseeriratsastajien lisäksi uusi ratsastusseura Santahaminaan. Helsingin Wiisikot
ry:n perustaminen mahdollisti viisiottelijoiden osallistumisen alue ja kansallisiin ratsastuskilpailuihin, johon
seuran alkuvuosien varapuheenjohtajan ja priimusmoottorin Petri Nykäsen keksimä nimi viittaakin.
Toiminta keskittyi pääsääntöisesti Santahaminaan viisiottelijoiden ratsastustuntien ja valmennusten
yhteyteen, mutta pian alkoi myös säännöllinen kilpailutoiminta Ruskeasuolla ja Laaksolla. Viisiottelija Risto
Lempiäisen suunnitteleman logon, esteitä ylittävän hevosen mukaisesti, HeWi on ollut varsinkin seuran
alkuvuosina hyvin esteratsastuspainotteinen.
Jäsenistö koostui 50 prosenttisesti viisiottelijoista ja toinen puolikas ns. ”tavallisista ratsastajista”, nykyään yli
satapäisessä seurassamme viisiottelijoiden osuus on valitettavan vähäinen. Kilpailutoiminta on vuosien
varrella ollut varsin monipuolista. Olimme mukana järjestämässä nykyaikaisen
viisiottelun MM kilpailuita Lahdessa 1991 sekä pohjoismaisia ja kotimaisia mestaruuskilpailuita. Niin ikään
esteratsastuksen SM kilpailuita, GP-finaalia, Land Rover Trophya, HIHS:n katsastuskilpailuita, koulujen ja
oppilaitosten välisiä mestaruuskilpailuita, veteraanien valtakunnallisia mestaruuskilpailuita jne. Ahkeria
toimihenkilöitä on palkittu retkin Tallina International Horse Show:n ja Finderbyyn sekä lukuisin illanvietoin.
Kenttäratsastus ”ratsastuksen kuninkuuslaji” on näytellyt suurta osaa seuramme historiassa, onhan
HeWiläiset kilpailleet ”kenttää” aina SM ja PM tasolla. Ehkä suurimpia voimanponnistuksia oli kansallisten
kenttäkilpailuiden järjestäminen vuonna 1993 Punametsän Ratsastajien kanssa Laaksolla ja myöhemmin
vappupäivänä 1994 Tuomarinkylässä, jossa yleisö pystyi seuraamaan kilpailuita erinomaisesti.
Harmittavinta oli paljon vaivaa ja aikaa vaativien esteiden purkaminen, sillä soisi, että Helsinkiin mahtuisi
edes yksi vakituinen kenttärata – eletään toivossa.
Vuonna 1993 Kadettikoulun tallin lakkauttaminen ja Puolustusvoimien hevosten huutokauppa lopetti
ratsastustoiminnan Santahaminassa ja siinä sivussa kotitallin HeWiltä ja Upseeriratsastajilta. Muistoihin
jäivät vauhdikkaat maastoratsastukset Saharassa, meren jäällä, maastoesteet, korkeushyppykilpailut,
”ravikilpailut” ja vanha ammusvarasto, joka toimi maneesina. Viisiotteluliiton hevoset siirtyivät Eriksnäsiin,
jossa jatkettiin valmennustoimintaa yhteistyössä ratsastuskoulun kanssa. Toisaalta osa oman hevosen
omistavista seuralaisista siirtyi valmentautumaan Tuomarinkylään. Isot kilpailut järjestettiin yhdessä, mutta
seura jakaantui kahteen eri ”jaokseen” jotka molemmat tahoillaan pitivät omia kilpailuita. Kotitallin sijainnista
käytiin kiivasta ja kovaakin kissanhännän vetoa, mutta lopulta Tuomarinkylä veti pidemmän korren ja
nykyään jäsenistömme valtaosa onkin ratsastuskoulun ja opiston oppilaita.
Laakson ratsastusstadion on alusta alkaen ollut HeWi:n tärkein kilpailukenttä. Siellä on järjestetty lukuisat
este- ja kenttäkilpailut alue sekä kansallisella tasolla, unohtamatta Helsinki Huntingia, josta on tullut osa
seuramme imagoa. Tärkeää on ollut myös yhteistyö eri seurojen kanssa: UpsR, HPR, PunRa, KERRA, HR,
ResRa, TuKaRa ja ennen kaikkea Tuomarinkylän Ratsastajat, joiden kanssa yhteistyössä perustettiin 90luvun puolivälissä yhteinen Domi-potti kilpailusarja, joka nykyään kantaa Idän Ratsu- Cup nimeä.
Varsinaiseksi yllätykseksi osanottaja määrältään on ponnahtanut Este-Jussi aluekilpailu. Tämä jo viidettä
kertaa pidettävä "yöttömän yön" kilpailu kokosi tänäkin juhannussunnuntaina yli neljäsataa ratsukkoa
kilpailemaan voitosta ja runsaanmäärän yleisöä. Varsinaisen muodonmuutoksen kokee, myös ensivuoden
elokuussa pidettävä seuramme lippukilpailu Helsinki Hunting, joka Laakson ratsastusstadionin mittavan
peruskorjauksen lisäksi saa uusitun ratapiirrustuksen - kiitos Ratsastajainliiton ja Helsingin Kaupungin
aktiivisuuden ja yhteistyön tuloksesta!
Juhla ja ratsastus terveisin !
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