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Ei liikaa aurinkoa
MUKANA kulkeva pieni sääasema, josta nä-
kee lämpötilan ja ajan lisäksi UV-säteilyn 
määrän WHO-UV-indeksin mukaan. Laite 
myös antaa varoitussignaalin, jos säteilyn 
määrä nousee UV-indeksillä yli 7. Richter 
Sun Monitor, koko 44 x 105 x 18 mm, 36 g, 
hinta 34,95 €. 

www.addnature.fi

Taittuva lepuuttaja
KULMIEN suojaaminen pyöreillä lepuut-
tajilla on usein haasteellista. FenderFlexin 
taittuva lepuuttaja muotoutuu kulman mu-
kaan ja pysyy siten helpommin paikoillaan. 
Aukinaisena sillä voi suojata kylkiä ja säilytys-

tä varten se taitetaan kaksin kerroin.  Leveys 
32 cm, korkeus 72 cm, taitettuna 16,5 cm ja 
paino 6 kg, hinta 180 €.

www.danfender.com, www.nauticlick.com

Pienille 
purjehtijoille
ZHIKILLÄ on uusi lasten 
märkäpukusarja, joka on 
suunnattu nuorille pur-
jehtijoille. Puvut ovat 
3D mallinnettuja ku-
ten aikuistenkin pu-
vut, mallinuksella on 
haettu mahdollisimman mu-
kavaa istuvuutta. Materiaali on 
monikerroksisista neopreeniä 
ja se joustaa neljään suuntaan. 
Nopeasti kuivuva sisäosa tar-
joaa lämpöä ja vahvistetut pa-
neelit herkästi kuluvissa koh-
dissa pidentävät käyttöikää. 
Sarjaan kuuluu Steamer-ko-
kopuvun lisäksi lasten lyhyt-
lahkeinen Shortie-malli sekä 
Neo-paita. Zhik lasten Stea-
mer-puku, koot 8–14, hinta  
119 €.

www.marinekauppa.com

Liukumaton tarjotin
ONGENKOHOTARJOTTIMEN toinen 
pää on helposti puhdistettavaa melamiinia 
ja toisessa päässä on korkkipinta, jonka 
päällä tarjoiltavat tavarat pysyvät pienessä 
aallokossakin paikoillaan. Tarjotin on koivu-
vaneria, koko 35 x 15 cm, hinta 25 €. 

www.oceanspirit.fi

Eeva Hjorth-Hois

Pitävä ote
MARTIININ uudessa MEF OR8 taittoveitsessä 
on kuulalaakeroitu aukaisumekanismi, joka on 
varmistettu luotettavalla liner lock -lukituksel-
la. Veitsi on nopea avata ja sulkea ja se pysyy 
hyvin kädessä. Kahvan materiaali on kuituvah-

vistettua G10-komposiittia ja terä ruostuma-
tonta terästä. Veitsen koko pituus 18 cm, terän 
pituus 8 cm, paino 99 g, hinta 29,90 €.

www.marttiini.fi
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Saimaan asukkaita
SAIMAANNORPPA ja ystävät on kirja norppien elämäs-
tä ja tulevaisuudesta Saimaalla. Tarinoita kertovat nor-
pan suojeluun osallistuneet vapaaehtoiset suojelutyötä 
tekevät henkilöt. Asiaa on norpansuojelusta, Nestori 
Miikkulaisesta, kuvaajien norppakokemuksista, norppa-
retkistä, Saimaan Geoparkista, Norppapolusta, luonto-
matkailusta jne. Kirja keskittyy erityisesti Puumalan ja 
sen lähialueiden norppiin ja norppien ystäviin. Kirja on 
osittain englannin- ja ruotsinkielinen. Saimaannorppa  
ystävät, upeita kuvia ja aitoja kertomuksia, Timo Korppi, 
Rosebud, 135 sivua, hinta 24 €.

www.saimaacollection.fi

Pepillä on synttärit
MATKUSTAJAT pysyvät paljon paremmalla tuulella, kun ruo-
kahuolto pelaa. Pepin seikkailut täyttävät tänä vuonna 75 vuot-
ta ja Primus on sen kunniaksi julkaissut Peppi-sarjan. Sarjaan 
kuuluu astiaston ja termospullon lisäksi ruokatermos. Mikron 
ja astianpesukoneen kestävä viisiosainen ruokasetti 19,50 €, 
350 ml termospullo 21,95 € ja 400 ml ruokatermos 29,95 €. 
Kolme eri väriä ja kuvaa.

www.primus.eu

Tarvitsetko apua?
VENEEN kevätkunnostuksesta perheen pie-
nimmätkin apulaiset voivat olla innoissaan, 
etenkin jos on ihan oikeat työvaatteet päällä. 
Lasten työhousuissa on säädettävä vyötärö ja 
nailon vahvistetut polvet, ja mikä tärkeintä, 
monta taskua. Koot 86–140 cm, hinta 19,99 €.

www.clasohlson.com

Tiedätkö linnuista
LINNUT 100 sisältää sata Suomessa esiin-
tyvää lintulajia kortteina ja kussakin kortis-
sa on yhdeksän linnun ominaisuutta, joil-
la kisaillaan pelikavereiden kesken. Linnut 
100 -opaskirja sisältää pelin säännöt, ki-
sailtavien ominaisuuksien taustatiedot ja 
maastohavainnointilomakkeet pelin lintu-
lajeista. Korteista selviää esimerkiksi että 
kalatiiralla on ollut pisin muuttomatka. 
Linnut 100, Panu Villanen, Basam Books, 
kortit ja opaskirja, hinta 22,90 €.

www.basambooks.fi

Veneilyyn
ROUCHETTE trial kenkien sisällä 
oleva neopreeni pitää jalat lämpimi-
nä sekä ulkopuolen kumipinta pitää 
jalat kuivina. Eva-pohja on joustava 
ja mukava kävellessä sekä pitää hy-
vin myös veneen kannella, koot 37–
46, hinta 39,80 €.

www.meredin.fi


