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Laatikkotuet
KEINUVAN veneen laatikossa olevat tava-
rat pysyvät paremmin paikoillaan, kun ne 
ovat pienemmissä lokeroissa. Purvario säi-
lytysnauhapalkeista on mahdollista raken-
taa juuri omille tavaroille sopivat lokerot. Pa-
kettiin tulee kahdeksan säilytysnauhaa, ma-
teriaali ABS, korkeus 6 cm ja leveys 33 cm, 
hinta 13,20 €.

www.purvario-shop.net ja 
 www.sarkacaravan.fi

Aurinkopaneeli 
AURINKOPANEELIN asentaminen kankaan pinnalle on ollut tähän asti haas-
te, mutta nyt Sunbeamilla on ratkaisu ongelmaan. Tough+ Carbon Quick Fix 
-mallissa paneeli on vahvistettu hiilikuidulla, joten se on riittävän jäykkä ja ke-
vyt, jotta se ei vahingoita alla olevaa kangasta, mutta ei kuitenkaan ole herkkä 
murtumaan. Paneelin pehmeät ja läpinäkyvät reunat suojaavat alla olevaa kan-
gasta kulumiselta. Paneeli kiinnitetään joko erikseen ostettavilla pikapainikkeil-
la tai erityisellä tarranauhalla. Kolme kokoa 55 W–116 W, koot 55,4 cm x 56,3–
107,8 cm, hinnat 439 €–699 €. Viiden vuoden takuu.

shop.sunbeamsystem.com

Lähes paljain jaloin
MERRELLIN Hydro Lagoon on lasten paljasjal-
kakenkä, jossa on ohut tasainen pohja ja niin sa-
nottu nolladroppi, mikä tarkoittaa, että varpaat 
ja kantapää ovat samassa tasossa jolloin kuor-
mitus jakautuu tasaisesti päkiän ja kannan välil-
le. Kumipohja tuo pitoa ja turvallisuuttaa lapsen 
seikkaillessa kallioilla ja luonnossa. Kengissä on 
joustava nyöritys, joten ne ovat myös helppo ja 
nopea laittaa jalkaan. Kengät sopivat myös vesi-
leikkeihin, sillä päällinen on hengittävää, vettä-
läpäisevää ja nopeasti kuivuvaa verkkoa. Jalki-
neita myydään hyvin varustelluissa urheilu- ja 
retkeilyliikkeissä sekä tavaratalojen urheiluosas-
toilla, koot 28–38, suositushinta 49,90 €.

www.merrell.fi

Laiturille
KEVÄÄLLÄ ja syksyllä kuraa riittää, mutta 
myös muuta roskaa, joka tarttuu tiukasti ken-
gänpohjiin. Puupohjainen ja nailonharjaksi-
nen harjamatto laiturilla puhdistaa ainakin 
enimmät hiekat kengän pohjista, ja veneen 
sisätilat säilyvät puhtaina. Ovimatto harjoilla, 
koko 60 x 40 cm, hinta 16,90 €.

tuontitukku.fi

Juomat mukaan
VENEILIJÖILLE tuttu kylmälaatikoiden valmistaja Dometic tuo 
markkinoille juoma-astiasarjan. Eristetyt ja tyhjiötiivistetyt ter-
mospullot säilyttävät juomat kylminä tai kuumina, tarpeen mu-
kaan. Termospulloissa käytetty korkealaatuinen ruostumaton 
teräs takaa pitkäikäisyyden, helpon puhdistettavuuden ja kor-
kean hygieniatason. Tuotteet ovat vuotosuojattuja ja konepe-
sun kestäviä, eivätkä ne sisällä BPA:ta. Sarjassa on viisi eri mal-
lia ja kolme väriä, hinnat 20 €–26 €.

store-eu.dometic.com 

Eeva Hjorth-Hois
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Hei suppailemaan
KESÄN vesileikkejä voi jo suunnitella, vaikka vedet hieman viileitä ovatkin. Bluedrive S 
sähkömoottori sopii melkein jokaiseen SUP-lautaan tai kajakkiin, jossa on evälaatikko. 
Moottorilla voit vauhdittaa laudan tai kajakin jopa kuuden kilometrin tuntinopeuteen. 
8.8 Ah Li-ion akulla voit ajella täydellä vauhdilla puoli tuntia ja hieman hitaammalla no-
peudella tunnin. Nopeutta säädellään kolminappisella ohjaimella, jonka voit sitoa käsi-
varteen. Akun ja moottorin yhteispaino on 5,9 kg ja kuljetusta varten mukaan tulee kä-
tevä kuljetuslaukku, hinta 499 €.

www.aquamarina.com ja www.tuontitukku.fi

Hurmaudu hortasta
HORTA on kreikkalainen yleisnimitys kaikelle 
vihreälle, mitä kerätään luonnosta keittiöön. 
Suomenkin lähiluonnossa ja saaristossa kasvaa 
paljon villiyrttejä, joita voi jokamiehen oikeuksi-
en rajoissa kerätä omiin tarpeisiin. Kirjan avulla 
opit tunnistamaan, keräämään, käsittelemään, 
säilömään ja kokkaamaan sekä tutumpia kasve-
ja nokkosesta voikukkaan että vähemmän tun-
nettuja villiyrttejä valkopeipistä jauhosavikkaan. 
Lisäksi kirjassa on yli 80 herkullista ruokaohjetta 
ja vinkkejä villiyrttien käyttöön niin ihonhoidos-
sa kuin terveyden ylläpitäjänä. Hurmaava horta 
– Ruokaa ja rohtoja villiyrteistä, Raija Kivimetsä, 
272 sivua, Readme, hinta 35 €.

www.readme.fi

Kemin historiaa
SUOMEN viimeisen toiminnassa olleen majakkalaiva 
Kemin päätehtävänä oli toimia majakkana ja luotsi-
vartiopaikkana, mutta se on auttanut myös merival-
vonnassa ja salakuljettajien pidättämisessä, osallistu-
nut jatkosodassa ilmasuojeluun sekä ehkäissyt öljyon-
nettomuuden. Laivojen ja merenkulun historiasta kiin-
nostuneille Museoviraston julkaisema selvitys tarjoaa 
herkullisen katsauksen majakkalaiva Kemin historiaan 
ja työhön majakkalaivalla vuosina 1901–1974. Majakka-
laiva Kemi – Historiaselvitys on luettavissa ilmaiseksi 
verkossa.

museovirasto.kuvat.fi/kuvat/Teemakokonaisuuksia/ 
Julkaisuja

Pinkkiä lasiin
MATALA-ALKOHOLISTEN ja alkoholit-
tomien juomien resepteissä näkyy tänä ke-
väänä pinkki juomatrendi. Keväiseen laituri-
koktailiin lisätään kaksi osaa Fever-Treen 
kevään uutuutta Vadelma & Raparperi to-
nicia, yksi osa karpalomehua ja yksi osa sit-
ruksista kombuchaa. Runsaasti jäitä lasiin 
ja koristeeksi siivu inkivääriä ja vadelmia. 
Vadelma & Raparperi tonic sopii hyvin 
myös Kyrön Pink Ginin kanssa. Saatavilla 
 K-ruokakaupoista, hinta 500 ml noin 4 €.

fever-tree.com

Matkalle mukaan 
NORDACE Henge -reppu on hyvä matkaka-
veri, ja se on helppo pakata, koska kansi au-
keaa 180 astetta. Läppärille on oma osaston-
sa, pikkutavaroille etupuolella reilu tasku ja li-
säksi piilotasku arvotavaroille. Avaimet löyty-
vät ketjun päästä eikä kassin pohjalta ja lisäk-
si on vielä sisään vedettävä usb-latausjärjes-
telmä sekä aurinkolasien pidin. Jos matkas-
sa on mukana vetolaukku, repun selkäpuo-
lella on hihna, jolla laukun voi turvallisesti lait-
taa vetolaukun aisaan. Nordace Henge 45L 
Carry-on Backpack, hinta 144 €.

nordace.com
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