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VESIHIIHTOPOLTTARIT JA -TAPAHTUMAT 
 
Turun Vesikissat r.y. järjestää polttari- ja yleisövesihiihdätyksiä yli 20 vuoden kokemuksella.  

Välineet 
Kahdella suksella  hiihdon oppii aloittelijakin yleensä muutaman lähtöyrityksen jälkeen. Jos aikaa ja 
innostusta riittää, tai kahdella suksella hiihto on jo tuttua, voi opetella yhdellä suksella  hiihtoa.  
Vesilaudan  eli wakeboardin  opettelu on hiukan suksia haastavampaa mutta onnistuu lumilautailua 
kokeilleilta yleensä nopeasti ja muiltakin kohtuullisessa ajassa.  
Vetorenkaan  eli donitsin  kyydissä istuminen onnistuu varmasti myös aloittelijoilta, eikä siinä välttämättä 
edes kastu paria roisketta enempää. Kahden tuubin vetäminen yhtäaikaa vierekkäin on myös mahdollista.  
 
Jos haluaa opetella jotain erikoisempaa niin polvilautailun , kantosiiven varassa liitävän AirChairin  tai 
paljainjaloinhiihdon  opettelu onnistuu myös, mutta näihin on syytä varata reilusti aikaa ja voimia.  
 
Turun Vesikissoilta löytyy hiihtovälineiden lisäksi tietysti myös märkäpuvut, liivit ja muut tarvittavat 
varusteet, ainoa mitä tarvitaan on kohtuullinen uimataito ja mielellään myös uikkarit. 

Paikka 
Vesihiihto voidaan järjestää lähes missä tahansa Turun lähialueella mistä vain löytyy nopeus- ja muista 
veneilyrajoituksista vapaa vesialue. Helpointa on tulla seuran tukikohtaan S-Mariniin Hirvensaloon, missä 
on pukukoppi, WC, suihkut ja pitkä laituri jonka päästä on hyvä näkyvyys hiihtoalueelle. 

Vene 
Veneeseen mahtuu mukaan 3-4 katselijaa / kuvaajaa, muut voivat seurata hiihtoa laiturilta. 
Polttariporukan nouto tai kyyditys veneellä kauemmaksikin onnistuu, veneeseen max. 5 henkeä + kuski. 

Ohjelma 
Suosituin polttariohjelma on ollut juhlakalun hiihdätys ensin suksilla ja sitten voimien jo alkaessa ehtyä on 
siirrytty donitsiin, jolla on puristettu loputkin mehut pois. Tämän jälkeen ovat hiihtäneet polttariporukan 
muut jäsenet. 
Suurin osa polttariporukoista varaa vesihiihdätyksen puolen päivän tienoille, kun polttarisankari on vielä 
täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Yli puolen promillen vauhdissa olevilta hiihdon opettelu ei yleensä 
enää onnistu emmekä heitä veneen perään turvallisuussyistä päästäkään. 

Hinnat 
Polttarihiihdätyksen perushinta on 180 €.  Maksu käteisellä tai MobilePayllä paikan päällä. Hinta 
sisältää välinevuokrat, opetuksen, polttoaineet ja itse hiihdätyksen kahdella perusvälineellä (sukset / 
wakeboard / tuubi) niin pitkään kun juhlakalulla riittää voimia ja intoa. Lisähiihtäjistä ja -välineistä 
veloitetaan 25 €/hlö/väline. Jos hiihdätys on muualla kuin S-Marinin sataman edustalla veloitetaan 
siirtymisistä 5 €/km. Laajemmat paketit kuten koko illan hiihdätykset rantasaunalla hinnoitellaan erikseen. 

Ajankäyttö 
Aikaa kannattaa varata vähintään 1.5 tuntia + n. 20 min jokaista lisähiihtäjää kohden. Hiihdätys onnistuu 
tarvittaessa nopeamminkin, mutta tällä aikataululla ei ainakaan tule kiire. Vaatteiden ja välineiden vaihdot 
sekä siirtyminen laiturille ja hiihtoalueelle ja takaisin vievät kuitenkin oman aikansa. 

Yhteystiedot 
Ajo-ohje S-Marininiin, Tammistontie 256, Turku: Turun keskustasta Hirvensaloon johtavan sillan jälkeen 4 
km kohti Kakskertaa, liikenneympyrästä oikealle Tammistontielle, 2,5 km jälkeen satama on vasemmalla. 
Ajoaika keskustasta on n. 20 min. 
 
Turun Vesikissat ry, http://www.juuei.net/vesikissat/, vesikissat@juuei.net 
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Tai sitten voi vaan ottaa rauhassa ja chillailla veneen kyydissä... 

 


