HALIKKO KK

1.Armfeltin yhteismyyntipiste
2.Penttijaakontie 19
3.Mikkelintie 3
4.Senttaalitie 1
5.Kirjailijantie 19
6.Salaistentie 225
7.Vähäkuja 6
8.Välitie 7
9.Ketunpesäntie 17

MLL Halikon INFO piste ja 10 kirppismyyjää
Pääasiassa lasten vaatteita, hieman naisten vaatteita (koko s), joitain huonekaluja ja lasten leluja & tarvikkeita
10-15 Mökin tyhjennystä: koriste-esineitä, huonekaluja, sisustustavaraa. Lisäksi Lastentavaroita. Arabian muumia. Ym. Paljon tavaraa edullisesti.
Useampi talous, myynnissä naisten vaatteita (koot 36-44), poikien vaatteita (koot 122-128), leluja, dvd-levyjä, pelejä, paljon palapelejä, astioita,
sisustustavaraa, pussilakanoita, verhoja, kirjoja, mattoja ym.
10-15 Sateen sattuessa myynti autotallissa. Myynnissä poikien ja naisten vaatteita, kenkiä, leluja, kirjoja, astioita ja paljon muuta. KAHVITARJOILU!
10-16 Paljon sisustusta,koristeita,askartelua,uusia vaatteita& kenkiä,sisustuskirjoja&-lehtiä,astioita,ym.mukavaa!! TERVETULOA!!
10-14 Myyntipisteessä 7v pitää pientä kioskia mistä saa ostaa kahvia, mehua, mokkaruutua ym.
10-16 Omakotitalon piha, Sementti askartelijan tuotteita, astioita ja L kokoisia vaatteita ja hieman leluja.

HALIKON ASEMA

10. Vanha Turuntie 114
11. Vanha Turuntie 220
12. Välimäentie 10
13. Viskaalinkuja 3
14. Päivölänkuja 12
15. Ikeläntie 307

10-14 säävaraus! Naapuruston yhteinen kirppis. Paljon erilaista tavaraa. Kahvia ja leivonnaisia, tervetuloa!
10-16 Myytävänä mm.naisten vaatteita, kenkiä. Puutarhakoneita, työkaluja, soutuvene,ym. monenlaista tavaraa. Myynnissä myös pientä suolaista
ja makeaa purtavaa sekä kahvia.
Sisustusesineitä, astioita: mm. Marimekko, Iittala jne. Hyväkuntoisia naisten kenkiä, vaatetta jne. Muutamia huonekaluja ja valaisimia.
OKtalon piha/katos.Lastenvaatteita P eniten koissa 80-98, T koossa 134-140, naist. vaatteita eri koissa mm. Juhlamekkoja 40-44. Leluja mm. ryhmä
hau, dublot, palapelejä, taaperoiden leluja, Tupperware tuotteita, muutama Pullip nukke+tarvikkeita.
10-15 Myynnissä monenlaista tavaraa, mm.leluja, lasten kirjoja, pelejä, vaatteita, kenkiä, pulpetti, sänky (säädettävä pituus), lasten pelastusliivejä
kahvio säävaraus
10- 14 Tavaraa laidasta laitaan. Niin vanhaa, kuin myös uudempaa. Lapset myy omiaan ja Aikuiset omiaan. Sade ei haittaa, kun makasiini suojaa

MÄRYNUMMI
16. Märyntie 8

17. Märyntie 9

18. Veikonkuja 1

10-16 OKtalon piha. 4 myyjää Parkkimahdollisuus yläniityllä+kadun
varressa. Myynnissä lastenvaatteita, etenkin koossa 110-128, naist
farkkuja, neuleita, paitoja koossa S ja M, sekalaista vaatetta, paljon
vanhaa tavaraa, arabiaa, iittalaa, käsinkudottuja mattoja, poppaliinoja,
pellavaliinoja, vanhoja lehtiä, kenkiä, käsitöitä, säästölippaita, tauluja,
leluja, pienen myyjän pitämä mehupiste
Myynnissä arabiaa, kirjoja, sisustusjuttuja, vaatteita, työkaluja ja
kaikkea mahdollista. Muumimukeja (myös muumipäivämuki), vanhaa
lasiastiaa, työkaluja. Lisäksi naist vaatteita mm desiqualin mekkoja. ja
lastenvaatteita

20. Nummentie 9

10-18 Naist vaatteita M, L, XL lasten vaatteita, miesten, naisten kenkiä
38-39, talvisaapikkaita, uusi talvitakki M, leluja, taloustavaraa, kuppeja,
tuikkukippoja, joulutavaraa, peittoja ja vilttejä, työkaluja, lehtipuhallin,
kesähattuja. Tavaraa laidasta laitaan. Myös uutta ja uuden veroista
tavaraa.
KLO 10-14 Myynnissä naisten vaatteita S-L kokoisia, vauvan vaatteita ja
kodin tavaraa.
10-16

21. Reservitie 1

10-14 Kahden talouden pöydät!

22. Hirvitie 1-3B

10-14 kaikenlaista kodin tavaroita,astioita,kirjoja,cd-levyjä,lasten
vaatteita,leluja ym,ym paljon muuta,kannattaa tulla katsomaan

23. Vänrikintie 2

myytävänä mm. lasten leluja, luettavaa, syöttötuoli, ym. tarvikkeita.
Myös astioita, sekalaista kodin tavaraa sekä naisten ja miesten
vaatteita, kokoja M ja L.
klo 10-14
Lastenvaatteita mm. merkeiltä Bobo Choses, H&M, Zara, Mini Rodini,
Levi's. Koot väliltä 98-164 cm. Myös välikausi- ja toppavaatteita. Kesäja toppakenkiä koosta 20 ylöspäin, nappiksia, lukkopolkimet ja -kengät,
leluja, valaisimia, koriste-esineitä, Ikean Kallax valkoiset lokerikot 4 ja 8
lokerolla, keinuteline, liukumäki, Stokke Tripp Trapp syöttötuoli, Ikea
Ingolf junionituolit ja paljon kaikkea muuta.

19. Puistotie 5

24. Paarantie 9

VASKIO

25. Turilantie 223

26. Turilantie 402
27. Sampaantie 35

28. Toivilantie 15
29. Säästäjäntie 1

KLO 10-16 Myynnissä vanhoja työkaluja,
erikokoisia vanhoja ikkunoita, vanhoja astioita ja
lasitavaraa, huonekaluja, sisustustarvikkeita
vanhaa ja uudempaa, räsymattoja, liinavaatteita
ym. ym
klo 10-18 Kodintavaraa, huonekalua jne.
KLO 10-16 Myyntipaikka pihapiirin ladon päädyssä
sateelta suojassa. Myynnissä naisten ja lasten
vaatteita (eri kokoja), kenkiä sekä vintiltä
löydettyjä aarteita ym. sekalaista nukeista
kirjoihin, vanhat kärryn pyörät sekä vanhoja
ikkunoita. Erikoisartikkelina 3 keppihevosen
hienot aidon oloiset pilttuut/talliboksit, joiden
sisälle voi mennä kepparia hoitamaan (näyttö
paikan päällä)! Myynnissä myös suolaista ja
makeaa kirpparin kesäkahvilasta. Tervetuloa!

