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Pieneen 
puhdistukseen
ÄMPÄRIIN vettä, pumppu veteen ja 
suihku on valmis. Kannettava suihku koos-
tuu ladattavasta pumpusta, suihkuletkusta 
ja suihkukahvasta, akun voi ladata mukana 
pakkauksessa tulevalla USB-pistokkeella 
esim. varavirtalähteestä tai veneen USB-lii-
tännästä. Veden virtaama on 2,5 lit-
raa/minuutti  ja täyteenladattuna suih-
kun käyttöaika on 60 minuuttia. Mukana 
1,8 m suihkuletku ja ripustuskoukku, hinta 
29,90 €.

www.biltema.fi

Lumikenkä
LUNTA tulee, tänäkin talvena, toivottavasti aina etelää myöten. 
Crescent Moonilta tulee EVA All-Foam lumikenkä, joka on kuin 
talvirenkaan ja urheilukengän yhdistelmä, nastoineen ja poly-
meerimuovisine pohjineen. Polymeerimuovi on eristävä ja läm-
min materiaali, joten lumikengät eristävät kylmän maan parem-
min kuin perinteiset lumikengät. Joustavuus pysyy myös pakka-
silla, eikä materiaali murru kovemmassakaan käytössä. Muotoilu 
mahdollistaa jalan normaalin liikkeen ja luonnollisen kävelyn, jopa 
juoksemisen lumessa. Kenkien pituus 61 cm, paino 800 g, tarra-
kiinnitys, kolme värivaihtoehtoa, kantavuus 90 kg, hinta 225 €.

www.nordictrail.fi

Hajut pois
KYLMÄPURISTETUSTA kookoskuidusta valmis-
tettu BioComb hajunpoistaja tehoaa vaikeisiin-
kin hajuihin kuten eläinten merkkausjälkiin, juok-
sulenkkareihin ja jopa homeen hajuun. Vaikut-
tava aine on kookosamidopropyylibetaiini, joka 
tarttuu hajumolekyyleihin. 
Aine ei siis peitä hajua, 
vaan tuhoaa sen. Käyt-
tövalmis liuos suihkute-
taan spraypullosta pin-
noille ja annetaan kuivua. 
Sitä ei tarvitse huuhdella 
tai pyyhkiä pois. Tuoksu-
vaihtoehdot neutraali ja 
sitrus, 1 litran suihkupullo, 
hinta 22,90 €. Myynnissä 
hyvin varustetuissa rauta- ja 
maalikaupoissa.

sokeva.fi

Ei pastaa 
pesualtaaseen
KAADA vesi pois, ja kattilan integroitu 
siivilä pyörähtää niin että pastat pysyvät 
siivilässä putoamatta. Kuumentumatto-
mat kädensijat helpottavat myös käsitte-
lyä. KitchPro -kattila siivilällä sopii hyvin 
myös vihannesten höyrytykseen. Kattila 
sopii kaikille liesille, myös induktioliedelle. 
Konepesun kestävä, siivilä on irrotettavissa, 
materiaali hiiliterästä, kansi lasia, kattilan 
halkaisija 24 cm, korkeus 12,5 cm, siivilä 
21 cm ja 11 cm, hinta 27,90 €.

www.coolstuff.fi
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Villaa ylle
ULKOILUTAKEISSA ei ole juuri nähty vil-
laa sitten teknisten materiaalinen kehit-
tymisen jälkeen. Sailracing on kuitenkin 
ottanut mallistoon Race Wool Parkan, 
joka on valmistettu 100 % vettähylkivästä 
villakankaasta. Takissa on täytteenä 90/10 
Blue Sign ja RDS sertifioitu untuva, jonka 
tarkan alkuperän voi tarkistaa mallikoh-
taisesti. No mitä hyvää villassa sitten on? 
Se on itsessään lämmin, ekologinen ja 
kierrätettävä materiaali.  Race Wool Parka, 
koot S–XXL, hinta 680 €.

www. sailracing.com
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Pikasiivoojalle
SINI-pikamoppi on kevyt ja näppärä nopeaan sii-
voukseen ja myös pintojen kuivaukseen. Mopissa 
on taipuva lapa, joka mukautuu puhdistettavan 
pinnan mukaan. Mikrokuitupäällinen kiinnittyy 
tarroilla, kuivana moppi on mainio pölynpuh-
distaja, joka mahtuu todella kapeisiinkin välikköi-
hin. Kosteana tai märkänä tulevat pestyksi sekä 
vaakatasot että pystypinnatkin. Pakkaus sisältää 
teleskooppivarren, taipuisan lapaosan ja mikro-
kuitupäällisen, hinta 25,95 €. 

www.sinituote.fi

Ikävä rantaan
SATAMAPOLLARIN muotoinen jakkara Hamburger Hocker 
voi helpottaa ikävää. Tunnelmasta tosin puuttuvat lokit. 
Väreinä tumman harmaa mattasinkitty tai matta/kiiltävä nik-
keli, korkeus 42 cm, halkaisija 38 cm, hinta 299 €.

www.philippi.com

Askel ylemmäksi
KOKOONTAITETTAVAN Car Doorstep -astinlaudan avulla yletät parem-
min auton kattotelineelle. Yksi jalka askelmalla ja toinen kynnyksellä hel-
pottaa kummasti suksiboksin lastausta. Astinlauta kiinnitetään oven luki-
tusrenkaaseen, ja sitä voi käyttää kummallakin puolella autoa. Astinlaudan 
kärki toimii myös hätävasarana. Sopii useimpiin automalleihin, materi-
aali teräs, 14,5 x 7,5 x 1 cm, paino 270 g, kantavuus 120 kg, hinta 17,90 €.

www.coolstuff.fi

Pidempi akunkesto
PAKKANEN kuluttaa akkua ja akku on 
tietysti loppu juuri silloin, kun puhelinta 
tai kameraa tarvittaisiin. Helly Hansen on 
kehittänyt lähinnä vapaalaskijoiden takkei-
hin Life Pocket ja Life Pocket +:n. Ensim-
mäisessä luvataan kaksinkertaista akun 
kestoa ja toisessa akun pitäisi kestää jopa 
kolme kertaa kauemmin kuin tavallisessa 
talvitakin taskussa. Life Pocket Plussassa 
on NASAn kehittämän eriste, jolla suoja-
taan elektroniikkaa avaruudessa. Mikään 
ei tietenkään estä muidenkin ulkoilijoiden 
nauttivan hyvästä puhelimen suojasta. Tas-
kuja löytyy esimerkiksi uudistetusta Eleva-
tion Shell 2.0 takista, hinta 600 €.

www.hellyhansen.com

50-vuotinen 
työsarka
PIDÄ Saaristo Siistinä ry:n juhlakirja valot-
taa erilaisten lyhyiden tarinoiden ja kuvien 
myötä, miten yhdistys on kasvanut 50 vuo-
den aikana muutamien saaristolaisten 
tekemästä vapaaehtoistyöstä kansainvä-
listä yhteistyötä tekeväksi vesistöjen hyvin-
voinnin asiantuntijaksi.  Kirja on tarinalli-
nen historiikki ja mukaansatempaava, väri-
käs kurkistus yhdistyksen tekemään työ-
hön. Kirjan myyntituotto käytetään konk-
reettiseen työhön puhtaampien vesistöjen 
puolesta. Hinta 28 €.

www.pidasaaristosiistina.fi
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