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KIRPPISRALLI 2018 

MYYJIEN TERVEISET OSTAJILLE 

KURAJOKI 

1.) Kurajoentie 19 Myytävänä: lasten vaatteita ja 

kenkiä 100 – 160 cm (jotain pienempiäkin)  ja 

kenkiä 22 – 35. Kestovaippoja 10 kg -. Vitosella (5 €) 

saat kassillisen vaatetta ja kenkää, miten siihen 

sopii (normi kauppakassi). Koriste-esineitä ja 

mahdollista muuta hömppää kirpparikamaa. 

Ainakin kahden perheen tavaraa kerättynä. 

KAIVOLA 

2.) Erkkiläntie 3 Pihakirppiksemme on avoinna klo 

12-15 

Myynnissä kahvia, virvokkeita ja leivonnaisia. 

- poikien t-paitoja (koot S & M) 

- poikien pitkähihaisia puseroita (koot 158/164, XS, 

S, M) 

- miesten pukuja (koko 50) 

- miesten suoria housuja (koot 50-58D) 

- puvun takkeja (koot 54 ja D108) 

- tyttöjen toppeja (koot xs, s) 

- tyttöjen t- paitoja (koot 164-170, S, M) 

- kahden istuttava vuodesohva 

- naisten hameita (koot 44-50) 

- naisten jalkineita (koot 39-40) 

- naisten housuja (koot 48-50) 

- naisten neuleita ja muuta vaatetta (koot M, L) 

- naisten asusteita (laukkuja, koruja) 

- naisten juhlamekkoja (koot 40-42) 

- astioita, keittiötarvikkeita 

- kodin tekstiilejä 

Pihallamme runsaasti parkkitilaa. 

Erkkiläntielle käännyttäessä toinen liittymä oikealla, 

liittymän päässä näkyy musta kukkapata, kuja 

johtaa pihallemme. Tervetuloa! :) 

3.) Kaukolankuja 5 Soutuvene,käytettyjä 

komeroita,lipasto,puisia kukkaruukkuja,vanha 

arkku,keinutuoli,kangaspuut,sekalaista muutosta 

jäänyttä tavaraa,poikien alle 140 sm vaatteita,ym. 

4.) Kurvintie 15 Kaikenlaista tavaraa: mm. 

raskausajan vaatteita, vauvan vaatteita ja esineitä 

(pinnasänky, hoitoalusta, leikkimatto) ja lasten 

vaatteita ja kenkiä (sekä pojan että tytön). Naisten 

vaatteita koko M, L. Joitain keittiöesineitä  yms. 

Myyn pullaa ja kahvia. 

5.) Kurvintie 19 Lasten leluja, palapelejä, kodin 

irtaimistoa. Lasten vaatteita 

6.) Kuusirinne 1 as 2 Kodin tavaraa: pattereita, 

"vanhaa"pienelektroniikkaa, rullaverhoja, astioita 

(mm. Nuutajärveä), koriste esineitä, 

sisustustavaraa, "tiimari" tilpehööriä. Naisten 

vaatteita S-XL, Naisten kenkiä 38/39, Tyttölapsen 

vaatteita 62-86, Retrotapetteja, Hajuvesiä yms. 

7.) Kärrinkaari 5 Vaatteita: lasten vaatteissa 

hajakokoja 80-140, naisten lähinnä kokoa S, 

miesten kokoa M. Kenkiä 21-31. Jäljelle jääneitä 

vauvatarvikkeita. Retrovaunut tuunaukseen. 

Sisustustavaraa, muutama astia, joitakin 

huonekaluja. 

8.) Kärrinkaari 8 - naisten, hyväkuntoisia vaatteita - 

mm. paitoja, housuja, farkkuja, asusteita, 

juhlavaatteita. Miesten vaatteita - mm. paitoja 

Pieni määrä lasten vaatteita ja tarvikkeita - mm. 

vauvojen leluja sekä hoitotarvikkeita. 

Lasitavaraa, polkupyöriä lapsille ja aikuisille 

(kaipaavat pientä laittoa). 

9.) Mikolantie 23 Poikien vaatteita n.4-6 vuotiallle, 

rattaat, leluja, pelejä, kirjoja lapsille ja nuorille, 

SCHLEICH-hevostarvikkeita; 2 tallia, kenttää, 

esteitä, paljon hevosia. DVD;tä mm.titinallet. lasten 

polkupyöriä, leikkimökin kalusteet, 10 kpl valkoisia 

puutuoleaj, Sylvania families juttuja, dublolegoja 

sekä muuta kodin sekalaista tavaraa. Kirppis auki 

12-16. 

10.) Peltoniemenkuja 6 Myynnissä mm. 

suomalaista lasia ja keramiikkaa, vanhoja koulun 

opetustauluja, tuoleja (ehjiä ja entisöitäviä), 

antiikkia, tauluja, kristallia, lasten leluja, pelejä, 

tyttöjen vaatteita (n.140-160 cm) ja kenkiä (n.33-

36), balettiasuja, kirjoja... 
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11) Pihlajatie 13 B Astioita, koriste-esineitä, naisten 

ja lasten (koosta 150 ylöspäin) vaatteita, kodin 

tekstiilejä, 2x Ikean Billy-sarjan valk. CD/DVD-hyllyä, 

sekä muuta sekalaista tavaraa... 

12.) Sähkötie 2 (K-kauppa Lindholmin piha) 

Keskustan Perttelin paikallisyhdistys osallistuu 

Kirppisralliin osana PY:n varainhankintaa K-Market 

Lindholmin pihalla. Myynnissä tavaraa laidasta 

laitaan! Lisäksi kahvia ja pullaa, tarjolla / pikkurahaa 

vastaan.  

 

13.) Tupalantie 14 Kodin tavaraa, poikien (8-12v) 

vaatteita ja tavaroita. 

14.) Tyryntie 6 as. 1 Myynnissä mm. vaatteita 

aikuisille ja kouluikäisille tytöille, myös 

äitiysvaatteita. Lisäksi juhlavaatteita lapsille ja 

naisille. Hyväkuntoista kodin tavaraa. 

Puutarhakalusteet (pöytä ja 4 tuolia). 

HIISI 

15.) Hiidenmäentie 2 Myytävänä poikien vaatteita 

ja kenkiä (0-4v) sekä leluja ja kirjoja. Myös miesten 

ja naisten vaatteita, asusteita sekä naisten kenkiä. 

16.) Isohiidentie 456 Kirjoja, pehmoleluja (uusia), 

vanhoja asioita, kottikärryn korokelaitoja (peltisiä), 

pakasteena hevosen jauhe-ja palvilihaa. Kolmella 

eri korkuisella ponilla talutusratsastusta. Näytillä 

Brahma-kanoja sekä ankkoja poikasineen. Myös 

pakasteena hevosenlihan grillimakkaraa. 

17.) Kollinnummentie 24 Lapsille leluja, erilaisia 

pikkutaloja asukkeineen. Nuorten miesten vaatteita 

n.170 cm ja miesten S, M kokoa. Merkkeinä Esprit, 

H&M, Marimekon vaatteita 120cm- aikuisten 

kokoon M. Talvivarusteita. Ratsastustavaraa. 

Kenkiä, keppihevosia. DVD levyjä (lasten ja 

toiminta). Konsolipelejä psp, ps2 ja Nintendo ds. 

Myös valeampparipesiä ampiaisten karkoitukseen. 

Kahvia ja pullaa myynnissä. 

18.) Kollinnummentie 44 Musta keinutuoli, 

nojatuoli, kirjoituspöydän tuoli, lipasto 6 laatikkoa, 

valkoinen tarjoiluvaunu, peli, yöpöytä, vanha Tikka-

ompelukone. Lahjoitetaan laatikollinen 

kangastilkkuja askarteluun! 

19.) Kollinnummentie 65 Kahden lapsiperheen 

tavaroista koostuva autotallikirppis.  

Vaatteita ja kenkiä tytöille ja pojille kouluikäisestä 

teiniin. Leluja ja kaikenlaista sekalaista kodin 

tavaraa esim. tauluja, lasitavaraa,kirjoja. 

Huom!Saman tien varrella muutama muukin myyjä.  

Aloitellaan jo klo 10! 

20.) Nokkahiidentie 327 Lapset myyvät omia 

tavaroitaan: leluja, vaatteita, harrastustarvikkeita 

ym. Puutarhalla myös kahvitarjoilu klo 11-17! 

21.) Pitkäkoskentie 88 Myynnissä astioita, 

huonekaluja, mattoja. Kaikenlaista kodin tavaraa. 

Myynnissä kahvia. Auki klo 17 asti. 

22.) Vähähiidentie 321 Poikien vaatteita (alle 150 

cm), leluja, naisten vaatteita jonkin verran. 

23.) Vähähiidentie 372 Auki klo 11-16. Tarjoamme 

kahvia ja pullaa. Myymme: pellavakangasta 

pakasta, lasten sisä- ja ulkov. 92-116 cm, aikuisten 

vaatteita, leluja,  kahvipussikasseja, patalappuja, 

sisustustyynyjä, verhoja, ruokailuvälineitä 

Sorsakoski, pikkulusikoita, laseja, kattiloita, muita 

astioita,  kelloja, tauluja, pelejä, lasten- ja aikuisten 

kirjoja, syöttötuoleja, lastenistuimia pyörään, 

sytkäreitä, pienoismoottoripyöriä, kattolamppuja, 

pöytiä, tuoleja, Tv-taso, kaidelautoja, lehtipuhallin, 

koirille tarvikkeita ym. 

24.) Vähähiidentie 469 Usean myyjän kohde. 

Lastenvaatteita ja leluja, kodin esineitä, koriste-

esineitä, arabiaa yms posliinia ja lasia. 

HAALI 

25.) Toukolantie 30 Myynnissä koriste-esineitä, 

aikuisten vaatteita, joitakin isompien poikien 

vaatteita, leluja, wanhoja työkaluja(lähinnä 

koristeeksi), auton käyttökelpoisia renkaita, kirjoja 

ja lehtiä, väliovia, lehtipuhallin ja trimmeri ym.! 

"Kahviossa"myynnissä mehua ja leivonnaisia! 
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Mahdollisuus tutustua Lemmikkihotelli Nellaan ja 

rapsuttaa villasikoja! 

HÄHKÄNÄ 

26.) Hakametsäntie 5 Myynnissä mm. 4-5 vuotiaalle 

pojalle sopivia välikausivaatteita, lenkkareita, vähän 

vanhemmalle tytölle kenkiä,vaatetta, parit noin nro 

30 kaunoluistimet, poikien 16" pyörä, tyttöjen 20" 

pyörä ja paljon muuta. 

38.) Inkereentie 638 parkkipaikka päiväkodin 

pihalla.  

- Tyttöjen vaatteita koot noin 122-128 

- pikku poikien leluja, autoja ym.,  

- poikien kesäkenkiä, reinot, kokoa noin 25 

- schleich hevostalli ja paljon heppoja 

ja paljon paljon muuta!! 

Myynnissä mehua ja herkkuja!! 

 

27.) Kivilänkuja 2 Vaatteita lasten koosta n.140-S, 

M ja L. Miesten vaatteita M ja L/LX. Autotallista 

työkaluja, ym, kenkiä koossa 36,38,40 ja miesten 

44-45, kirjoja, leluja, urheiluvälineitä.. Kahvitarjoilu. 

Pidempäänkin voidaan olla... 

 

 

 

 

INKERE 

28.) Inkereentie 884 Tyttöjen ja poikien vaatteita 

noin 5-10 vuotiaille, kenkiä, leluja, lastenrattaita, tv- 

taso, kirjoituspöytä, auton osia itse irrottaen vw 

golf vm. 90 ja peugeot 106 vm. 96, monot, luistimet 

 

29.) Karistojantie 801 Sekalaista kodintavaraa.  

Naisten vaatteita. Hevosvarusteita. Myyntipiste 

ulkorakennuksessa. Pysäköinti tienvarteen. 

 

30.) Kirrintie 55 Kirppistavaraa: huushollitavaraa; 

astioita, kukkaruukkuja, vaatteita,  

käsityötarvikkeita, poppanakuteita, matonkudetta, 

kirjoja; pokkareita ja kaunokirjallisuutta, 

käsityökirjoja- ja lehtiä yms. Rompetavaraa; vanhoja 

maatyökaluja esim perunakuokkia, lapioita, 

autotallikamaa, vanhojen autojen, polkupyörien ja 

moottoripyörien osia, valaisimia yms. Useamman 

perheen tavaroita. Myös uusia käsitöitä esim 

räsymattoja ja villasukkia. Pop-up grillikahvio; 

kahvia, pullaa, makkara- tai lihapullaperunat, limua 

jne. Avoinna klo 12-18 

31.) Linkiläntie 7 Pesuaineita,vaatteita, laukkuja, 

ym.muuta. Avoinna klo 12-16. Voin tarjota kahvia ja 

leivonnaisia. Tervetuloa! 

32.) Mustakorventie 19 Kaikenlaista 

vuosikymmenten varrelta! Kaksi sohvakalustoa; 

vanha ja uudempaa mallia. Huonekaluja 

vanhaa&uudempaa. Vanhoja radioita muutamia. 

Kodin käyttötavaraa jonkunlaisia, kippoa kuppeja 

jne. Kirjoja,cd levyjä. Tekstiilejä, verho ja 

pitsilakanoita. Muutama lasten polkupyörä. 

sekalainen kattaus kaikenlaista.. Auki 11-17. 

Tervetuloa! 

33.) Pohjoiskaari 7 Kodin irtainta, vaatetta ja 

mehua sekä mokkapaloja 

34.) Santanummenkaari 10 Myynnissä kotimaista 

lasitavaraa, vauvojen leluja, pehmoleluja, vauvojen 

ja lasten vaatteita 56-92cm (pojille ja ns. 

neutraaleja värejä ja kuoseja), naisten vaatteita 

(M/L-kokoja), sisustustavaraa mm. tuikkusomisteita 

ja kukkaruukkuja yms. Avoinna klo 12-16. 

35.) Taipaleentie 11 Lasten vaatteita koko 86-92, 

leluja, sisustustavaraa ja muuta kodin tavaraa 

aukioloaika 10-15. 

36.) Taipaleentie 14 Monta taloutta. Lasten 

vaatteita,useaa kokoa,kenkiä, leluja, kirjoja, kodin 

tavaraa. Grilli kuumana,makkaraa ja mehua.  WC 

maksutta. 

37.) Tortosmäenkuja 1a Inkereen koululla 

Pikkuuyrittäjien itsetehtyjä tai tuunaamia 

lemmikkitarvikkeita, tyynyliinoja, koulutarvikkeita, 

stressileluja, kännykkätarvikkeita ja leivonnaisia. 


