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Vahverontie 16-18 B 18: naisten korkoken-

kiä koko 40, takkeja, alle 6-vuotiaitten lasten 

vaatteita, ym.

Vahverontie 2: pihassa 2 myyjää. Kodin- ja 

sisustustavaraa, kirjoja, kenkiä, laukkuja, nais-

ten vaatteita ja asusteita, lasten vaatteita ym. 

sekalaista tavaraa. Lisäksi kahvia ja munkkeja 

lyömättömään hintaan!

Mäyrämäentie 15, kampaamon piha: se-

kalaista tavaraa, uusia mummon kutomia villa-

sukkia.

Haarakkaantie 8, klo 10-14: Kirjoja, levyjä, 

lastenvaatteita ja tarvikkeita, vaatteita ja asus-

teita, kodin pientavaroita

Velhottarentie 7: liikuntavälineitä, työkaluja, 

käsityötarvikkeita, astioita, perus kirppiskamaa.

Usvattarentie 7: Lasten vaatteita, alle 120 cm

Usvattarentie 8: umpipuinen lasten/nuorten 

sänky, kirjoja, pientä kivaa

Usvattarentie 28, klo 9-12: Onnenpyörä. 

Legoja, leluja, tyttöjen vaatteita (120-146 cm), 

poikien vaatteita (120-130 cm), kodin tavaroita.

Haltiattarentie 1: poikien vaatteita, kenkiä, 

leluja, PS 3 pelejä, skylanders-pelin hahmoja, 

lasten kirjoja ym.

Usvattarentie 35: lasten vaatteita, leluja, 

kenkiä, liikenneleikkimatto, pientä purtavaa.

Usvattarentie 37: kodintavaraa, naisten 

vaatteita, mattoja ym.

Usvattarentie 40: leluja, kirjoja, kaksi van-

haa työpöytää.

Ilmattarentie 6: lastenvaatteita 56-104 cm, 

naistenvaatteita (myös raskausmassulle vaate-

tusta), kenkiä, miestenvaatteita, leluja.

Ilmattarentie 8: tytön vaatteita 128-140 cm 

sekä kenkiä. Pojan vaatteita 140-150 cm sekä 

kenkiä. Leluja, pelejä ym. kodin tavaraa.

Ilmattarentie 14: Kodin sekalaista ja pienen 

pojan (60-86) kampetta. 

Peukaloisentie 3: lasten ja vauvan vaatteita, 

naisten vaatteita, äitiysvaatteita, leluja, kodin 

pikkutavaroita.

Kevättärentie 4, klo 10-13: Tyttöjen vaattei-

ta 140-164cm+xs/s (0,5-3€), urheilukampetta, 

sisustustavaroita jne.

Kevättärentie 16: leluja, poikien vaatteita 

alle 120 cm, tyttöjen vaatteita alle 130 cm, las-

ten kenkiä, kuntopyörä, syöttötuoli

Kevättärentie 18: lasten vaatteita, leluja, 

sekalaista kodin tavaraa.

Kevättärentie 25: leluja, lasten ja aikuisten 

vaatteita sekä kenkiä ja keittiön tarvikkeita.

Kevättärentie 29: HATTARAA ja lapsille 

suuri POMPPULINNA (säävaraus). Nuorten nei-

tien tavaraa, kenkää ja vaatetta sekä lipasto, 

muuta kodin tarvikkeita yms.

Kevättärentie 33: lasten vaatteita, leluja ja 

kirjoja. Tyttöjen vaatteet alle 130 cm ja poikien 

vaatteet alle 98 cm.

Kevättärentien parkkipaikka
Menninkäisentie 3: Vaatteita á 1€, leluja, 

elokuvia, varastoaarteita, astioita, kankaita, 

käsitöitä (nuken vaatteita, laukkuja, kasseja, 

kännykkäpusseja, avainnauhoja, käsinukkeja, 

tunikoita, hernepusseja...), leivonnaisia.

Maahisentie 18: lasten vaatteita 48-80 cm, 

vauvanhoitotarvikkeita, vauvan leluja, lasten 

leluja, verhoja, naisten vaatteita.

Maahisentie 7: vaatteita, lastenvaatteita, 

kalusteita, työkaluja yms. sekalaista

Maahisentie 6: vaatteita, fatboy säkkituoli, 

stokke lastentuoli, astioita, kirjoja yms.

Terhettärentie 8, klo 10-13: Lasten vaattei-

ta, leluja, kodin tavaraa ja poikien kioski

Terhettärentie 7: tyttöjen leluja, vaatteita, 

kenkiä, urheiluvälineitä, lastenhuoneen tavaraa
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Mustalammella ja Mäyrämäessä pihakirppis-
tellään la 19.8. Myyntipaikat ovat osoitteessa 
siivouspaiva.com ja tämä kartta sähköisenä 
mmasukasyhdistys.wordpress.com 
Tervetuloa tekemään löytöjä! 

”Siivouspäivä on kierrätyksen, 
vanhojen tavaroiden ystävien ja kaupunki-
kulttuurin uusi juhlapäivä. Siivouspäivä muuttaa 
kaupungit isoiksi kirpputoreiksi ja markkinoiksi 
joille kuka tahansa voi tuoda ylimääräiset tava-
ransa myytäväksi tai annettavaksi.”
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Lasten olympialaiset su 20.8. Pirunkorven kentällä Ilmoittautuminen klo 17 alkaen. Lajit: 40 m juoksu, 
pituushyppy, pallon- tai turbokeihäänheitto. Lopuksi "marathon". Siivouspäivältä jääneitä kirpparitavaroita 
voi tulla myymään omatoimisesti kentän viereiselle lentopalloalueelle (Huom! ei autolla). Tervetuloa!
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