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Vahverontie 2 as 12: naisten vaatteita ja asustei-

ta, lasten vaatteita ja leluja/kirjoja sekä kodintavaraa.

Vahverontie 2 as 6: Naisten vaatteita, verhoja, 

pöytäliinoja ym kodin tekstiiliä, kirjoja.

Vahverontie 2 as. 2: Kodin- ja sisustustavaraa, 

kirjoja, naisten vaatteita ja asusteita, kenkiä, laukku-

ja, lasten vaatteita ja tarvikkeita, leluja, ym. Kahvia, 

munkkeja ja leivonnaisia lyömättömään hintaan!

Valmuskantie 12 C klo 10-15: Muumimukeja, 

astioita, pieniä huonekaluja, lastentarvikkeita, vaat-

teita ja leluja.

Mäyrämäentie 14 as 1: leluja, lastenvaatteita 

(ehkä aikuistenkin), sisustustavaraa.

Nahikkaantie 21: miesten vaatteita, dvd:tä, kaksi 

oranssia kilta tuolia, lasten leluja ja tarvikkeita. Pojilla 

myös oma kahvio, josta voi ostaa huikopalaa ostos-

ten lomassa.

Haarakkaantie 7: vähän käytettyjä lastenvaattei-

ta ja luistimia.

Haarakkaantie 8: nukkekodin pieniä tavaroita ja 

ruokia, lasten kirjoja, koruja myös itse tehtyjä. Astioi-

ta, sisustustavaroita, verhoja, leluja, kirjoja, dvd:tä...

Velhottarentie 1: naisten vaatetta, sisustustava-

raa, vauvanvaatetta, ehkä jotain isommillekin, poika-

väreissä. Emmaljunga citycross rattaat 

Velhottarentie 7: työkaluja, 2 polkupyörää, elekt-

roniikkaa, sukset, kenkiä (esim. Converse-tennarit), 

aikuisten vaatteita, taloustavaroita, käsityötarvikkeita 

ja kankaita ja vaikka mitä.

Usvattarentie 4: lasten kenkiä, vaatteita, leluja 

harrastusvälineitä, keppihevosia ja tarvikkeita. 

Usvattarentie 13: Tee Mun Tötterö, edullisia jää-

telöannoksia, kahvia ja mokkapaloja.

Usvattarentie 28: Petsejä, legoja, palapelejä, tyt-

töjen vaatteita (140-152 cm), poikien vaatteita 

(128-140 cm) ja muuta sekalaista tavaraa.

Usvattarentie 32: Kepparitarvikkeita, lastenkirjoja, 

leluja, vaatteita.

Haltiattarentie 1: Lasten vaatteita (n. 130-160 

cm), harrastusvälineitä, kirjoja, leluja, astioita ym. 

Haltiattarentie 10: leluja, lasten vaatteita (n. ko-

koa 92), naisten vaatteita. 

Haltiattarentie 12: lasten leluja, tarvikkeita, lauk-

kuja sekä urheiluvälineitä.

Ilmattarentie 6: lastenvaatteita (koot 56-110), 

naistenvaatteita (xs/s), imetys- ja äitiysvaatteita, si-

sustusjuttuja sekä lasten leluja. 

Ilmattarentie 13: Tyttöjen leluja ja naamiaisasuja. 

Lasten pelejä, DVD:itä, kirjoja, ym lasten käyttö- ja si-

sustustavaraa. Pienten tyttöjen syysvaatetta ja sade-

asuja. Naisten kenkiä (koot 41,42) sekä vaatetta (S, 

M, L). Kodin tavaraa.

Ilmattarentie 14: pojan vaatetta 86-98, lasten 

kenkiä 22-25, naisten vaatteita S-M sekä kodin seka-

laista tavaraa, mm. lastenkirjoja, pleikat 2 ja 3 sekä 

robotti-imuri. 

Ilmattarentie 15: Pelejä, lasten vaatetta (n. 120-

140 cm) ja kenkiä, harrastusvälineitä, kodintavaroita, 

kaukoputki.

Peukaloisentie 3: Pihassa useampi myyjä. Lasten 

ja naisten vaatteita, leluja ym. 

Peukaloisentie 5: Huonekasveja, naisten, lasten 

ja miesten vaatteita, leluja, leivonnaisia, astioita.

Peukaloisentie 27: Tyttöjen vaatteita koossa 110 

cm-152 cm, poikien 128-140 cm, naamiaisasuja, le-

luja, kirjoja, pari lasten turvavyöistuinta, mustiamat-

kalaukkuja, tyttöjen huoneeseen kattolamppu, lasten-

huoneen matto, verhoja jne.

Terhettärentie 9: Kodin tavaraa, kirjoja, laukkuja, 

kasseja, lasten DVD-elokuvia, kissapulloja, miesten 

takkeja (56-60), kahvia/teetä/pillimehua ja pullaa 1€.

Terhettärentie 8: kahvio, poikien vaatteet ja lelut

Kevättärentie 3: tytön 110-128 vaatetta ja ken-

kiä, 86 pojan kampetta. Leluja, pelejä. Talvivaatteita 

92 pojalle ja 122-128 tytölle, kenkiä 30-31 ja 25.

Kevättärentie 13: naisten ja tyttöjen (122-128) 

vaatteita, leluja, kodin tavaraa ja tyttöjen kahvila.

Kevättärentie 16: leluja, lasten vaatteita, hylly-

hoitopöytä, kodin tavaraa.

Kevättärentie 18: tyttöjen vaatteita (92-104 cm), 

naisten vaatteita (M/L), leluja, lasten kirjoja ja DVD-

elokuvia, lastentarvikkeita ym.

Kevättärentie 20: Muurinpohjalettukahvio.

Kevättärentie 29: lelut, pelit, nuorten vaatteet, 

kodin tavarat), ORIFLAME-piste sekä Mummin KÄSI-

TÖITÄ. HATTARAA JA POMPPULINNA säävarauksella.

Kevättärentien parkkipaikka: useita myyjiä: las-

ten vaatetta (pojat alle 100 cm ja tytöt alle 140 cm) 

ja lasten tavaraa, leluja, mm. petshoppeja ja lasten-

vaatteita, muutamat luistimet.

Menninkäisentie 3: Kahvila, leivonnaisia myös 

mukaan. Tyttöjen vaatteita max 1€/kpl, leluja, pelejä, 

elokuvia, kirjoja, kankaita. Paljon varaston aarteita! 

Käsitöitä: kännykkäpusseja á5€, Baby Born vaatteita, 

avainnauhoja, tonttuja, käsinukkeja yms.

Menninkäisentie 52: leluja, kodin sisustustava-

raa, villasukkia ja vaatteita.

Maahisentie 18: lasten (50-92), naisten ja mies-

ten vaatteita, mattoja, kosmetiikkaa, verhoja, lamp-

puja, lipasto, isofix alusta, vauvanhoitotarvikkeita, 

kenkiä ym.

Maahisentie 4: lasten pyörä 16", pieniä luisti-

mia, sekalaista tavaraa (mm. leluja, auton lisävalot).

Maahisentie 6: naisten ja tyttöjen vaatteita, elo-

kuvia, kirjoja, leluja, huonekaluja, ym.
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Mustalammella ja Mäyrämäessä pihakirppis-
tellään la 25.8. Myyntipaikat ovat osoitteessa 
siivouspaiva.com ja tämä kartta sähköisenä 

mmasukasyhdistys.wordpress.com 
Tervetuloa tekemään löytöjä! 
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