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Saappaat kovaan 
menoon
MUSTON Ocean Racer saappaat on teh-
ty vaativiin olosuhteisiin. Saappaat ovat 
hengittävät ja vedenpitävät ja niissä on 
vahvin jalkineissa käytettävä Gore-Tex kal-
vo. Grip Deck -pohjan tahmea kumiseos 
takaa hyvän pidon märillä pinnoilla, pohja-
kuvioinnin ansiosta myös sivusuunnassa. 
Eva välipohja, pohjallinen ja nilkkasuojat 
suojaavat iskuilta. Kuminauhanyörityksel-
lä sääriosan saa helposti oikean levyiseksi 
ja varren päälle vedetään suojaksi erillinen 
säärystin, joka on Conduraksesta. Koot 
4–13, hinta 450 €.
www.musto.com

Ilman 
lisäaineita
LIFA Infinity Pro on viime ke-
väänä markkinoille tullut ma-
teriaali, jolle luvataan elinikäi-
nen vedenpitävyys. Yleisesti 
ulkoiluvaatteet vaativat uusin-
takäsittelyn säilyttääkseen ve-
denpitävyyden, mikä  tarkoit-
taa kemikaaleja. Lifa Infinity 
Prossa kalvo ja vedenkestävä 
pintamateriaali on kuumen-
nettu ja venytetty yhteen, ei-
kä prosessissa ole käytetty 
kemikaaleja. Kuvan kuorita-
kissa on reilut tuuletusaukot 
kainaloiden alla sekä housu-
jen lahkeissa, samoin taskut 
on sijoitettu niin että ne ovat 
helposti saavutettavissa. Odin 
9 World Infinity Shell Jacket, 
koot S–XXL, housut 400 €, 
takki 500 €. Tulevan talven 
malliin Odin Infinity Insulated 
Jackettiin on lisätty vielä 60 
grammainen Lifaloft-vanu.

www.hellyhansen.com 

Kertakäyttögrilli
LEPÄSTÄ valmistettu Eco Grill lämpenee nopeammin kuin tavallinen kerta-
käyttögrilli ja pysyy myös kauemmin kuumana. Sytytys tapahtuu puun kes-
kellä olevasta sytytyspalasta. Tavallisen kertakäyttögrillin kuljettaa helposti 
luontoon, mutta sen kuljettaminen pois on jostain syystä monelle ylivoi-
maisen vaikeaa. Tervale-
pästä valmistettu grilli ha-
joaa ajan kuluessa luon-
nossa. Varmistathan kui-
tenkin, että grilli on läh-
tiessäsi kunnolla sammu-
nut. Eco Grill kertakäyt-
tögrilli, paino 1,3 kg, hin-
ta 7,90 €.

www.coolstuff.fi

Eeva Hjorth-Hois

Minä veneilen
NYT kun veneilykausi alkaa olla mennen ke-
sän hyttysiä, voi veneilyä jatkaa myös omas-
sa mielessä vaikka kuinka usein. Jos kaveri 
ilmaisee, ettet kuuntele riittävän tarkasti hä-
nen jorinoitaan, voit kommentoida aihetta 

kauniisti paidalla. Spread-
shirt on varsinaisesti yri-

tys, missä voit suunni-
tella oman paitasi, 
mutta varastosta löy-
tyy myös valmiita ku-

via. Kuvan paita löytyy 
hakusanoilla vene, ve-

neily, moottorivene. 
Pitkähihainen pre-
mium-paita, ma-
teriaali 150 g/m² 
puuvilla tai puu-
villa/polyesteri
riippuen pai-
dan väristä, 
koot S–5XXL, 
hinta 27,99 €.

www.spreadshirt.fi

Selkänoja
BONETELLA on kak-
si veneen kaiteeseen 
liitettävää selkänojaa, 
joista toista voi käyttää 
myös istuimena. Jos 
veneen reunakaiteet 
ovat sen verran etäällä, 
ettei niihin pysty nojaa-
maan, lisäselkänoja tukee 
selkää kovassakin aallokossa. 
Selkänoja kiinnitetään 25 mm kaiteeseen ja sen 
voi helposti kallistaa sopivaan kulmaan. Sel-
känoja/penkin leveys on 55 cm, korkeus 22 cm, 
kaidekiinnitysvälit 26 cm ja 46 cm. Toisen sel-
känojan leveys on 75 cm, korkeus 17 cm, kaide-
kiinnitysvälit 45 cm ja 65 cm. Kummassakin ma-
teriaali on UV-suojattu 10 mm PE-muovi, metal-
liset osat haponkestäviä, väri valkoinen ja hinta 
129 €.

www.veneen.fi



3510|2021  VENEMESTARI VENEMESTARI  10|2021

Retkikassi
ZULUPACKIN Smart Tube kassi on hyvä retki-
kaveri. Materiaali on vedenpitävä, hiekan-, 
mudan- ja lumenkestävä, sekä jäätymätön 
että joustava. Hitsatut saumat takaavat ve-
denpitävyyden. Pehmustetut olkahihnat voi 
poistaa, jolloin kassia voi kantaa kummalla-
kin puolella olevista kantokahvoista. Ulko-
puolella on lisäksi kuminauhat sekä sisällä 
vetoketjullinen tasku. Kassia on kahta kokoa 
20 litraa, 52 x 26 x 17 cm, paino 610 g ja 40 
litraa, 62 x 33.5 x 22 cm ja 750 g. Värit mus-
ta ja vaaleanharmaa, hinnat 51,90 € ja 62 €.

www.zulupack.com

Pelastusveitset
KAKSI erityyppistä veistä, jotka auttavat hädän het-
kellä. Henkilökohtaisen pelastusveitsen saa yhdellä kä-
dellä auki ja terä lukkiutuu paikoilleen, joten köyden 
leikkaaminen onnistuu nopeasti. Hihnaleikkurin muo-
toillusta kahvasta on tukeva pitää kiinni ja sakkeliavain 
sopii useimpiin pieniin ja keskikokoisiin sakkeleihin. 
Kumpikin kahva on komposiittia ja ote kahvan pinnas-
ta pitää sekä kuivilla että märillä käsillä. Terä on titaa-
nipinnoitettua 420 ruostumatonta terästä ja sillä on 
hyvä korroosionkestävyys. Personal rescue knife, pi-
tuus taitettuna 95 mm, auki 165 mm ja terän pituus 
70 mm, hinta 29 €. Harness rescue tool, kokonaispi-
tuus 127 mm, hinta 22 €.

row.gillmarine.com

Merten valtiaat
VALAAT ovat ominaisuuksiltaan ehdottomasti 
merten valtiaita. Kirja kertoo, mitä uusin tutkimus 
on tuonut esiin valaiden elämästä, niiden älyk-
kyydestä, sosiaalisuudesta, kielestä, vaelluksista 
ja elinolosuhteiden muutoksista. Kirja esittelee 
kaikki suuret hetulavalaat (14 lajia) kuten siniva-
laan ja ryhävalaan. Lisäksi kirjassa on mukana 
noin 20 Pohjois-Atlantilla esiintyvää hammasva-
lasta, esimerkiksi kaskelotti, delfiini, pyöriäinen ja 
miekkavalas. Lajiesittelyjen yhteydessä on QR-
koodein toteutettuja ääninäytteitä muutamilta la-
jeilta ja vinkkejä Pohjois-Atlantin valasmatkailu-
kohteista ja tietoa valasretkistä. Cajander, Valaat 
— Valtamerten vaeltajat, noin 170 sivua, 26 €.

kauppa.minervakustannus.fi

kuva valaat_kansi

Save the Arctic
JÄÄNMURTAJA Snow -kirjasarjaan perus-
tuvassa mobiilipelissä seikkaillaan arktisilla 
vesillä, jossa urhea jäänmurtaja Snow pe-
lastaa hädässä olevia aluksia ja jääkarhuja 
aikaa vastaan. Pelin edetessä haasteet kas-
vavat ja tehtävistä tulee entistäkin jäätäväm-
piä. Pelissä on mukana myös navigointiin 
liittyvä aspekti, joten pelin kautta voi oppia 
esimerkiksi merimerkkejä. Pelin kehittäjä 
Teemu Leppälä on merikapteeni ja luotsi se-
kä ajanut jäänmurtajiakin, joten autenttinen 
tunnelma on taattu. Icebraker Snow, Save 
the Arctic -peli on ladattavissa ja pelattavis-
sa ilmaiseksi sekä Android että iOS pääte-
laitteilla.

www.icebreakersnow.fi

Pieni yleiskompassi
SILVA 70UN sopii pienveneisiin ja retkil-
le. Kompassia on helppo lukea ajaa sit-
ten seisten tai istuallaan. Pääohjausvaa-
ka on vaakasuorassa osassa ja suora lu-
kema pystysuorassa reunassa. Kaareva 
linja mahdollistaa nopean ja selkeän lu-
kemisen yhdellä silmäyksellä ilman pa-
rallaksivirheitä. Kompassi voidaan asen-
taa mihin tahansa kaltevuuteen tai asen-
toon, jopa ylösalaisin. Tarvittaessa sen voi 
ottaa helposti pois telineestä ja käyttää 
käsikompassina. Kompassi myös kelluu. 
Silva 70UN -kompassi, koko pituus 175 
mm ja korkeus 86 mm, hinta 80 €.

silva.se, watski.fi


