
EPS 1 /Myyrhalli: Menikö tunteisiin? 

 
Pirjo, Sofia, Jarppi, Miro 
 

PIRJO, 58, KIINTEISTÖNHOITAJA, HELSINKI 
 
Pirjo on helsinkiläinen ja vaikka syntymävuosi on 1961, on hän ikuisesti 25-vuotias! Pirjolla 
on kaksi poikaa ja koska toinenkin lentää pian pesästä, edessä olisi muutto pienempään 
asuntoon eli tavarasta on hiljalleen päästävä eroon. Muutto on taatusti haikea, sillä nyt 
hänellä on työsuhdeasunto keskellä Helsingin ydintä: Pirjo työskentelee talkkarina 200-
vuotiaassa rakennuksessa ihan Senaatintorin kupeessa! Koti on täynnä värejä ja vanhoja 
esineitä, joita kirppareilta tarttuu matkaan tuon tuosta. Parhaimmillaan Pirjo etsii jotain 
tiettyä jopa kaksi vuotta, nainen ei osta mitään uutena. Ennen nykyistä kiinteistönhoitaja-
vahtimestarin pestiä Pirjo työskenteli graafikkona sekä hänellä oli oma taidegalleria, jossa 
hän mm. myi omia keramiikkatuotteitaan. Kodissa notkuu ylimääräistä keramiikkaa edelleen 
ja niiden lisäksi kirpparille kaupattavaksi lähtisivät myös poikien huoneita koristaneet puiset 
ritarikilvet sekä rutkasti retroa. 
 
SOFIA, 35, TAITEILIJA, HELSINKI 
 
Sofia on puoliksi meksikolainen ja puoliksi suomenruotsalainen, mutta vallitsevaksi 
hallitsevaksi kansallisuudeksi Sofia kokee meksikolaisuuden. Eloisa nainen asuu 
Herttoniemessä yhdessä 8-vuotiaan poikansa kanssa ja vähemmän yllättävästi koti näyttää 
Meksikolle: sisustus on maanläheinen ja värejä löytyy kaikkialta, esineillä on tarina, keittiön 
pöytä saatetaan maalata uudestaan hetken mielijohteesta ja jopa sauna on pyhitetty 
kenkien varastotilaksi. Sofia tekee elantonsa luovien asioiden äärellä. Hän on maalannut yli 
10v ja näyttelyitä on kertynyt useampi, maalaustyyli on persoonalleen sopivasti isosti ja 



värikkäästi. Musiikki kulkee suvussa ja Sofia nähtiinkin Tenavatähdessä vuonna 1992. Nyt 
oman musan ohessa Sofia tekee DJ:n hommia, musatyylinä lattari-afro. Sofia on kiertänyt 
kirpputoreilla lapsesta asti ja hän on ylpeä löydöksistään: hiljattain paras löytö olivat 3 euron 
nahkabootsit eikä huonoja löytöjä oikein koskaan olekaan, sillä kaiken voi tuunata. Myyjänä 
Sofia hinnoittelee tuotteensa ostajan mukaan, korut ja vaatekeot ovat paras 
sisäänheittotuote. 
 
 
MIRO, 27, MYYNTIMIES, KERAVA 
 
Miro on mie-sie-kieltä puhuva energiapakkaus, joka on äskettäin muuttanut 
pääkaupunkiseudulle kotipaikkakunnaltaan Lappeenrannasta. Ennen nykyistä myyjän työtä 
kattoturvalaitteiden parissa 27-vuotias mies ehti kerätä rutkasti työkokemusta aina 
kuljetustehtävistä lääkehommiin ja Veikkaukselta Alkoon, hiljattain osti hevosen, koska 
nekin kuviot kiinnostavat. Vapaa-ajallaan mies virittelee pienimuotoista musahommaa, 
räppibiisin lyriikat löytyy ja biisi on tuottajaa vaille valmis. Miro asuu saman katon alla 
lapsuudenystävänsä kanssa ja koska aikuinen mies haaveilee jo omista neliöistä, pitäisi lähes 
koko omaisuus myydä. Myynti lienee kuitenkin helppoa, sillä Miro ei kiinny tavaroihin. 
Myyntipöydästä löytyisivät esimerkiksi reissuilta mukaan tarttuneista seteleistä tehty taulu 
sekä vilkkuva pääkallopuhelin. Miron menestyksekkäin kirppismuisto sijoittuu Bilteman 
pihalle takakonttikirppikselle, jossa mies mm. myi niputettuna tuotteena radiopuhelimet ja 
veitsitelineen, koska miksipäs ei, looginen yhdistelmä. Tyylilleen sopivasti mies viihtyy 
ihmisten keskellä ja kirpputorimiljöön voi aina hyödyntää myös kattokauppoja tehden. 
Mirolle yksikään tuote ei ole liian hankala myytäväksi. 

 
EPS 2/Kåren: Jännitysnäytelmä Turussa 

 
Annina, Mikko, Jarppi, Charlotta 



 

ANNINA, 33, TURKU, TUOTEKEHITTELIJÄ 

 

Annina on sosiaalinen ja puhelias, jota ei pelota jutustella niitä näitä myöskään 

ventovieraiden kanssa. Hän pitää niin työpaikalla kuin kotona perheensä parissa yllä 

insinöörimäisen pedanttia järjestystä ja täten tavarat ovat aina paikallaan, toivottavasti 

tästä on myös apua, kun hän juuri uuteen kotiin muuttaessa päätti, että näihin varastoihin ei 

tavaroita tule vain unohtumaan. 

 

MIKKO, 46, TURKU, KOKKI 

 

Vuoropäällikkönä viihtyvä Mikko pitää itseään perus-turkulaisena, jolta lentää huonoa 

läppää tilanteessa kuin tilanteessa. Keräilytoimintaa yli 30 vuotta harrastanut Mikko on 

leffahullu, jonka keräilykokoelmiin kuuluvat elokuvat, valikoidut Disneyn sarjakuvat, 

elokuvamusiikki lp-levyjen muodossa ja eurodance-levyt. Hän käy satunnaisesti myyjänä 

pihakirppiksillä, mutta kiertelee ostajan roolissa lähikirppikset joka sunnuntai. 

 

CHARLOTTA, 22, TURKU, MYYJÄ 

 

Taiteita ja eläimiä rakastava Charlotta tuntee olonsa turvalliseksi luonnossa. Vaikka hän 

rakastaa metsän rauhaa, asuu hänessä pieni kaupunkilainen, joka seuraa muotia ja tykkää 

kuluttaa aikaa musiikin parissa sekä tauluja maalaillen. Avopuolisonsa ja kahden rescue-

koiran Pepsin ja Frodon, ja rescue-kissojen Babyn ja Norriksen kanssa asuvan nuorukaisen 

taktiikka kirppareilla on paljon ja halvalla, siispä tavara kiertämään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPS 3/ Espoo Areena: Ammattireiskat 

 
Sami, Soila, Marja, Jarppi 

 

SAMI, 42, ESPOO, ASIAKKUUSPÄÄLLIKKÖ 

 

Kolmannen polven antiikkikauppias Sami myy ostajalle mitä vaan, mutta ei hiekkaa 

Saharaan. Hän viettää kirpputoreilla enemmän kuin 200 päivää vuodessa ja vaikka ikää 

onkin vain vähän päälle 40 vuotta, Sami on hankkinut itselleen 90 vuotta kokemusta alalta. 

Hänen kovimpia saavutuksiaan on ollut 12 000 euron patsaan pelastaminen roskiksesta. 

Elämässään vain yhden päivän työttömänä viettäneelle perheenisälle kirpputorit ovat 

elämäntapa ja voittorahansakin hän käyttäisi oman yrityksensä kehittelyyn.  

 

SOILA, 35, TUUSULA, YRITTÄJÄ 

 

Kilpailuhenkistä Soilaa on mahdoton voittaa lautapeleissä, joten kirppisintoilija Soila lähtee 

mielellään myös vähän erilaiseen kilpailuun. Vaikka Soilalla onkin itsellään kirppispalveluja 

tarjoava yritys, hän sanoo kuitenkin olevansa useammin liikkeellä ostajana kuin myyjänä. 

Tästä huolimatta Soila on rautainen ammattilainen, joka ostaa käytettynä kaiken minkä voi, 

ja tuunaa siitä mieleisensä. Myyjänä Soila kannustaa asiakasta rohkeisiin ja erilaisiin 

ratkaisuihin, ettei jengi vain sortuisi Ikeaan.  

 

MARJA, 56, LAHTI, YRITTÄJÄ 

 



Kirppisyrittäjä Marja ei välttämättä ole luonteeltaan kovakaan myyjä, mutta hän on 

lyömätön asiakaspalvelija. Omassa liikkeessä on tuotteiden hinnoitteluun tullut sellainen 

ähky, että Marjan pöydässä ei vaatteita nähdä, mutta hän on silti vakuuttunut, että jokainen 

pöytään tulija lähtee tavaran kanssa. Hän ei kuitenkaan itse ole kovin kilpailuhenkinen, 

mutta onneksi vävypoika Marko tulee apuun. Marjan harrastuksiin kuuluvat nukkekodit, ja 

hänellä onkin jo viisi omaa pientä kotia. 

 

EPS 4/Rautalammi: Savon sydämessä 

 
Jukka, Jaana, Arto 

 

JUKKA, 74, RAUTALAMPI, ELÄKELÄINEN 

 

Jukka on suurella sydämellä varustettua entinen sähköalan yrittäjä. Hän tunnetaan 

Rautalammin kunnassa joviaalina miehenä, joka on siltä istumalta valmis auttamaan 

hommassa kuin hommassa. Jukka ei ole ollut koskaan aikaisemmin kirppiksellä myyjän 

roolissa, mutta vierailee kirpparilla viikoittain tehden löytöjä niin kodin sisustamiseen kuin 

suuren kiinteistönsä remontoimiseen.  

 

JAANA, 57, RAUTALAMPI, TE-VIRKAILIJA 

 

Jaana on energinen kolmen aikuisen lapsen äiti sekä rakastava ja pullantuoksuinen vaimo. 

Hän on tuttu näky torilla kalakauppiaana laittaessaan luksuskalaa eteenpäin yhdessä 

miehensä Vempan kanssa.  Myös omassa työssään hän pääsee koko ajan kirjoittamaan ja 



tuottamaan puhetta, joten vuosittain järjestettävä Norjan reissu on yksi hänen 

henkireikiään, siellä aivot saavat levätä, kun Jaana ei edes yritä ymmärtää, mitä ihmiset 

ympärillä puhuvat. 

 

ARTO, 58, RAUTALAMPI, MYYNTIEDUSTAJA/MAANVILJELIJÄ 

 

Arto on humoristinen entisen maatalon isäntä, jolla farmihommat ovat vaihtuneet 

päivätyön ohella rumpujen soittoon, harrastajanäyttelijän hommiin sekä omakotitalon 

nikkarointiin. Rautalammilla ikänsä asunut Arto on sanavalmis savolainen, jonka seurassa ei 

hiljaista hetkeä ole. Kirppiksillä Arto on totuttu useammin näkemään ostajan roolissa, joten 

saa nähdä, miten suksille ja tavoitehousuille käy, kun mies pääsee hommiin! 

 

 

 

EPS 5/Jäähalli: Kierrätys kunniaan 

 
Orna, Pia, Jani 

 

ORNA, 27, TAMPERE, TOIMITTAJA 

 

Ornan perheessä on aina ajateltu, että kulutuspäätökset tehdään pidemmällä tähtäimellä ja 

köyhällä ei ole varaa ostaa huonoa. Näinpä Orna ei ole ostanut uusia vaatteita neljään 

vuoteen, ja hän pyrkii omistamaan mahdollisimman vähän tavaraa. Hänen mielestään 

käytettynä voi ostaa mitä vaan, vaikka alusvaatteita, kunhan ei ihan deodoranttia tai 

hammasharjaa. Rakkaimpia esineitä hänelle kuitenkin on Hippo-säästöpossu, joka 



muistuttaa lapsuudesta, ja possu pääseekin kassaksi mukaan kirppikselle. Voittaessaan Orna 

antaisi rahat metsien suojeluun, mutta hän ei aio myydä kenellekään väkipakolla mitään.  

 

PIA, 48, SIPOO, ASSISTENTTI 

 

Oman elämänsä taiteilijan Pian kotona kaikki paitsi sängyt on kierrätetty ja hän kiertää 

kirppikset kaikissa kaupungeissa, missä käy. Hän shoppailee kirpputoreilla viikoittain, ja kun 

omalla kotikylällä ei ollut sellaista, Pia järjesti konttikirppiksen paikallisen ruokakaupan 

pihaan. Pia suhtautuu intohimolla kirpputorien lisäksi myös hyväntekeväisyyteen, ja hänen 

perheessään onkin jo viisi rescuekoiraa. Hänellä on 25 vuotta myyntikokemusta, 

kilpailuhenkeä ja hän vangitsee ostajan katseen laittamalla pöydän siistiksi. 

 

JANI, 41, LOHJA, KEHITTÄMISPÄÄLIKKÖ 

 

Entinen eduskuntavaaliehdokas ja perheenisä Jani ehtii elämässään moneen paikkaan. 

Hänellä on kolme tytärtä, kenneli kääpiövillakoirille ja laama-agilityn SM-hopeamitali - 

osallistujia tosin oli vain kaksi. Hän on myös esiintynyt Pinokkiona ja Robin Hoodina 

teatterissa ja kaivanut jostakin satumaisesti aikaa myös kirpputoriharrastukselleen. Janille 

vihreät arvot ja kierrätys ovat tärkeitä, joten hän järjesti kirppiksiä jopa osana 

eduskuntavaalikampanjaansa. Hänen myyntivalttejaan kilpailussa ovat huumorintaju, 

positiivisuus ja julkkisten tekemät tuotelahjoitukset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EPS 6/Espoo Areena: Girl Power 

 
Pia, Noora, Maiju 

 

MAIJU, 34, HELSINKI, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 

 

Maiju on pienen lapsen hoitovapaasta nauttiva äiti, jolle ystävät ovat kaikki kaikessa. Hän 

pitää aamupaloista, mekoista ja sopivassa määrin laiskottelusta. Lisäksi hän rakastaa hyvää 

ruokaa ja kiittääkin onneaan, että päätyi naimisiin keittiömestarin kanssa. Kirppistaustaa 

Maijulta löytyy lähinnä vaatteiden myynnistä, sillä omien sanojensa mukaan hän on ollut 

hirveä vaatehamstraaja, joka etsii itselleen kirppikseltä lähinnä kotimaisia vintagevaatteita. 

 

NOORA, 30, HELSINKI, TAPAHTUMASUUNNITTELIJA 

 

Noora on alkujaan Lapin tyttöjä, mikä huokuu hänen ulosannistaan. Itseään hän pitää 30-

vuotiaana mummona, joka rakastaa liikkua luonnossa ja kalastaa. Haaveissa Nooralla on 

suorittaa metsästyskortti, jotta hän pääsee jahdissa tositoimiin. Noora ei ole ollut koskaan 

aikaisemmin kirppiksellä myyjän roolissa, mutta vierailee siellä viikoittain ostaen lähes 

kaiken kirppiksiltä vaatteista kodin sisustukseen. 

 

PIA, 45, VANTAA, YRITTÄJÄ 

 

Pia on heittäytyvä ja energinen ilopilleri, joka tuo auringon mukanaan minne meneekin. Hän 

on äiti ja tuore kauneusalan yrittäjä, joka on tehnyt kauneussalongin itse rakennuttamaansa 



taloon. Monesti työ ja vapaa-aika sekoittuvat ja kalenterissa päivät meinaavatkin loppua 

kesken, kun hän yrittää yhdistää niin ystävät, työn ja perheen. Pia viihtyi aikaisemmin paljon 

kirppiksillä, mutta nykyään kierrättää tavaroita enemmän verkossa sekä ystävien kesken. 

 

 

EPS 7/Jäähalli: Usko itseesi! 

 
Rosa-Maria, Harri, Anne 

 

ANNE, 52, NASTOLA, NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA 

 

Anne on käsistään kätevä kolmen lapsen äiti ja kahden lapsenlapsen isoäiti, joka rakastaa 

tavaroiden entisöintiä ja kirppiksillä penkomista. Perhe ei aina ihan ymmärrä hänen 

innostustaan, mutta se ei ole hidastanut Annea, sillä aina voi tehdä uusia löytöjä. Jos Anne 

saisi valita ihan kenet tahansa avukseen kirppikselle, hän ottaisi Eija Vilpaksen, mutta koska 

tämä ei taida vielä ihan onnistua niin oma siskokin voi tulla apuun. Anne on innokas niin 

myyjänä kuin asiakkaatkin kirpputorilla ja hänestä saa vastaansa reilun kilpailijan. 

 

HARRI, 59, LAHTI, TOIMITTAJA 

 

Harri on henkeen ja vereen hevosmies, joka fiilistelee hevosten ohella paljon musiikkia ja 

viihtyy live-keikoilla. Hänelle perhe on tärkeässä osassa elämää ja läheisten välien lisäksi 

myös hevoset yhdistävät häntä ja tyttäriään. Harri viihtyy paljon kirppareilla niin myyjän 



kuin ostajan roolissa. Hän ei omien sanojensa mukaan ole varsinaisesti keräilijä, tavaraa 

vaan kerääntyy. Okei, on sittenkin yksi asia mitä voisi kutsua keräilyksi, nimittäin Batman, 

niistä erittäin rakkaita ovat täydelliset 60-luvun Batman -lehdet ja -purkankuvat. 

 

ROSA-MARIA, 25, LAHTI, TARJOILIJA 

 

Rempseä Rosa-Maria unelmoi omasta ravintolasta ja hänen rakkainta omaisuuttaan ovat 

hänen muumimukinsa, joita hän ei ikinä myisi. Vaikka hänellä ei ole tavaroiden myymisestä 

kokemusta juurikaan muualta kuin pelastusarmeijan kirpputorilta, Rosa-Maria uskoo, että 

voi puhumalla myydä mitä vain kelle vain. Hän myöntää olevansa vähän addiktoitunut 

kirppishoppailuun ja kotona onkin kasapäin vaatteita, joita hän välillä joutuu piilottelemaan 

myös mieheltään, sillä sen verran ahkerasti hän kirppiksillä viihtyy ja tekee löytöjä. 

 

 

EPS 8/Bewe-kirppis: Koirat vs kissat 

 
Anna, Riitta, Kipa 

 

ANNA, 21, HELSINKI, MEDIA-ALAN OPISKELIJA 

 

Anna on 21-vuotias media-alan opiskelija, joka työskentelee Linnanmäellä. Siellä Anna ei 

kuitenkaan aio loppuelämäänsä viettää, sillä hän haluaa olla media-alalla joskus iso 

tekijänainen! 



 

Anna on suht hiljainen ja ujo. Hän asustelee neljän kissan kanssa Oulunkylässä ja suhtautuu 

kirpputoreihin siinä mielessä, että tavara on hyvä saada eteenpäin ja kuluttaa loppuun. 

Annan hyväsydämisyydestä kertoo se, että voittorahoista hän haluaa laittaa osan eläimille 

tai Kummit ry:lle, jossa on myös itse kuukausilahjoittajana. 

 

RIITTA, 64, HELSINKI, ELÄKELÄINEN 

 

Jo viisi minuuttia puhelimessa juttelua antaa kuvan, että Riitta todella on asennemimmi, 

joka ei ujostele juttujensa kanssa vaan kertoo mitä härskimpiä tarinoita! 

 

Riitta on aktiivinen eläkeläinen ja koiraharrastaja/kasvattaja. Kirpputoreja hän on omien 

sanojensa mukaan harrastanut aina ja onkin ollut pääkaupunkiseudulla melkein joka 

kirpparilla myymässä. Tavaroita hän saa ystäviltä, jotka pitävät Riittaa kirpputorifriikkinä. 

Monet hänen ystävänsä ovat sanoneet, että Riitta on ollut väärällä alalla, kun myynti 

hommat sujuvat niin hyvin.  

ps. Riitta saa jopa Jarpin sanattomaksi ja punastumaan. 

 

KIRA “KIPA”, 35, HELSINKI, TERVEYSVALMENTAJA  

 

Kipa on 35-vuotias urheilun ja terveysalan ammattilainen. Hän on ollut yrittäjänä vuodesta 

2009 lähtien, tehden terveysvalmentajan ja ryhmäliikuntaohjaajan töitä. 

 

Kipa asuu ranskanbuldogginsa kanssa Töölössä ja antaa suuren sijan ajastaan urheilulle ja 

hyvinvoinnille. Se on hänen työtänsä, mutta tekee hän sitä paljon myös ihan vaan 

välittääkseen hyvää mieltä ja oloa. Tämä kertookin siitä, miksi Kipa vaihtoi työnkuvaa ja 

miljöötä työelämän saralla totaalisesti: aikaisemmin hän työskenteli yritysmaailman 

kiemuroissa, mutta halusi muutosta elämään, sillä hänen mielestään työstä täytyy saada 

myös henkistä palkkaa. 

 

Kira on luonteelta iloinen jumppamirkku, joka valloittaa katselijan positiivisella asenteella. 

Häntä on helppo lähestyä saaden hymyn kasvoille. 

 

 

 

 



EPS 9/Jäähalli: turkkilaista kaupankäyntiä 

 
Emreh, Nasti, Maarit, Jarppi  

 

 

EMREH, 34, LIFECOACH, HELSINKI 

 

Boheemi maailmankansalainen Emreh on alkujaan kotoisin Turkista. Välittömän luonteensa 

ansiosta hän kokee olevansa hyvä asiakaspalvelija ja myyntimies, vaikka näitä töitä hän ei 

juuri tee. Emreh on ammatiltaan Life Coach ja Personal Trainer. Tämän lisäksi hän harrastaa 

Kansalaisareenassa puhumista ja on aktiivinen kierrättäjä. Emreh aikoo myydä koruja, 

kelloja, vaatteita, astioita ja jotain turkkilaista tavaraa. Hän odottaa “ostomummojen” 

kohtaamista. Voittopotti lähtee kotiin tarjoamalla heille karkkia ja myymällä siinä sivussa 

Iittalaa. 

 

NASTI, 36, SISUSTUSSUUNNITTELIJA, VANTAA 

 

Designhuonekaluja myyvä sisustussuunnittelija Nasti on tehnyt elämänsä aikana monia 

hienoja kirppislöytöjä. Kirppikseltä on lähtenyt mukaan designhuonekaluja, astioita ja 

antiikkia. Nasti kertoo olevansa melkoinen kirppishaukka ja tietää hyvin millä hinnalla tavara 

lähtee uusiin koteihin. Voitto napsahtaa omaan kotiin myymällä paljon kunnollista 

lastenvaatetta, astiakaappiin kertyneitä parittomia Iittala-kuppeja, Kivi-tuikkuja ja pientä 

sisustuskamaa sekä harvinaiset leffajulisteet. Nasti aikoo voittorahoillaan laittaa hyvän 

kiertämään ja viedä miehensä Barcelonaan katsomaan Barcan peliä. 

 



 

MAARIT, 24, OPISKELIJA, TAMPERE 

 

Maarit opiskelee tuotantotalouden insinööriksi Tampereella. Koska opiskelijalla ei ole 

koskaan liikaa rahaa, kertoo Maarit olevansa oikea kirppisaddikti. Hän ostaa kirppiksiltä 

jotain melkein viikoittain. Erityisesti hän on koukussa laukkuihin ja vintagevaatteisiin. Maarit 

on puhelias, kunnianhimoinen ja kilpailuhenkinen, joten lupaa kovaa vastusta 

kilpakumppaneilleen. Myyntiin tulee merkkilaukkuja ja mm. käyttämätön Marimekon 

farkkutakki. Jos voitto ei näillä tuotteilla irtoa, sanoo Maarit vetäytyvänsä kiukuttelemaan ja 

voittorahoilla hän taas aikoo matkustaa Etelä-Koreaan. 

 

 

 

EPS 10: Kåren: Hortonomi Jarppi? 

 
Jarppi, Minttu, Leena, Jussi 

 

JUSSI, 27, HELSINKI, MYYJÄ 

 

BB-talossa ja Salkkareissakin pyörähtänyt helsinkiläinen myyntimies Jussi kannattaa 

kierrätystä, vaikka ei siitä välttämättä niin paljoa tiedäkään. Hän on aina tykännyt olla esillä 

ja on muun muassa toiminut pelijuontajana Budapestissä ja opiskellut radiota ja tv:tä 

kansanopistossa. Itse tekemäänsä pahvitiikeriin kiintynyt kirppishai tahtoo näyttää nyt omat 



kyntensä myyjänä. Kokenut kaupustelija pyhitti jo lapsena sunnuntainsa myymällä tavaroita 

kirppiksellä perheensä kanssa. Hän on haalinut paljon vaatteita kirppareilta ja haluaa laittaa 

nyt hyvän kiertämään myymällä niitä eteenpäin. Jussin valttikortteja myyjänä ovat 

sanavalmius, tunnollisuus ja julkkiskavereiden nimmaroidut tavarat. Tällä someaktiivilla oli 

ennen oma prank-aiheinen Youtube-kanava, mutta kilpailuun lähtiessään Jussi ei pilaile, 

vaan hän on tullut voittamaan. 

 

LEENA, 40, LIETO, KUNTOUTUSOHJAAJA 

 

Varsinaissuomalainen Leena on sydämeltään täysin porilainen ja omien sanojensa mukaan 

äiti ja vaimo parhaassa perheessä. Hänellä on kotonaan yli 40 huonekasvia, eivätkä edes 

perheen kommentit asiasta hidasta tahtia, kun saatavilla on uusia pistokkaita. Tämä 

kauppiaan tytär myi jo lapsena omat jäätelönsä eteenpäin saadakseen lisää rahaa ja lähtee 

myyntiin “mitään ei viedä kotiin” -periaatteella. Hän kuvailee kirpputoreja runolliseen 

sävyyn kiehtovana kerrostumana menneestä ja etsiikin kirpputoreilta paljon kotimaista lasia 

ja esineitä, joiden takana on tarina. Kilpailua varten hän on raivannut kotiaan ja löytänyt 

paikan kaikelle, joten ylimääräisen on aika mennä. Vaikka perhe onkin Leenalle tärkeintä 

elämässä, kilpailussa hän myy vaikka oman äitinsä.  

 

MINTTU, 44, RAISIO, TAIDEARTESAANI 

 

Elämäntapakierrättäjä Minttu on lähtenyt kasvattamaan kunnollista kierrättäjien sukupolvea 

ottamalla nyt jo 12-vuotiaan poikansa Adrianin jo kahden kuukauden ikäisenä mukaansa 

kirpputorille myymään. Äiti ja poika toimivat tehotiiminä tälläkin kertaa myydessään 

“ryjöläjänsä”, eli tavallisen ihmisen tavallista tavaraa. Lasin kanssa työskentelevä nainen 

lähtee kilpailuun kaikki tai ei mitään asenteella. Mintulla on aina kirppispöytä jossakin ja 

silloin kun hän ei ole myymässä tavaroita, hän tekee käsitöitä - nekin totta kai myytäväksi. 

Kilpailuvietin lähtiessä käyntiin tätä oinaskaksikkoa ei pysäytä mikään.  

 

 

 

 

 

 



EPS 11/TBA-Tiivistämö: Rankkaa sadetta 

 
Jarppi, Heli, Satu, Jemina 

 

HELI, 37, KORSO, LÄHIHOITAJA 

 

Rauhallinen Heli viihtyy lasten kanssa niin kotonaan kuin töissäkin, hän on nimittäin kolmen 

lapsen äiti ja töissä päiväkodissa lastentarhanopettajana. Silloin, kun hän ei ole lasten 

ympäröimänä, löytää hänet mitä luultavimmin hyvän kirjan tai elokuvan äärestä. 

Appivanhempiensa vanhaan kotitaloon hiljattain muuttanut Heli pyrkii kierrättämään 

tavaran kuin tavaran. Kuinkahan käy, kun remontin alla oleva talo pitää tyhjentää ja kaapit 

pursuavat edesmenneen anopin aarteita? 

 

SATU, 49, NUPPULINNA, KOTIROUVA 

 

Satu on ihanan pikkutytön mummo, joka tykkää kutoa villasukkia ja rakastaa kaikkea 

kaunista ympärillään. Koska lapset ovat jo lentäneet pesästään, on Satu hankkinut juuri 

miehensä kanssa pienen espanjanvesikoiran, joka pitää hänet liikkeellä tanssiharrastuksen 

lisäksi. Satu löytää yleensä kivoimmat jutut juuri kirpputoreilla ja kierrättää hän paljon 

vaatteita myös ystävien kesken täysin ilman valuuttaa. 

 

JEMINA, 37, JÄRVENPÄÄ, STYLISTI 

 



Jeminalta tuskin montaa tuotetta löytyy, mihin ei kierrättäminen liittyisi. Hän ostaa kaiken 

käytettynä ja suurin osa myös kierrätetään eteenpäin. Stylistin hommia tekevä kahden 

pienen lapsen äiti on kovaa vauhtia suunnittelemassa omia häitään ja voitte varmasti vain 

arvata, mikä on teema? Tietenkin kierrätyshäät! Näihin boheemeihin häihin ei sitten kukka-

asetelmat kaupasta tule ja jopa pellavaliinat Jemina haluaisi tehdä itse. 

 

EPS 12/Jäähalli: Söpöt apumyyjät 

 
Maiju, Anu, Mikko 

 

MAIJU, 56, VANTAA, ELÄKELÄINEN 

 

Eläkeläisen Maijun elämästä ei vauhtia puutu, sillä hän opiskelee tavoitteellisesti ja hänen 

lempiharrastuksiinsa kuuluu mehiläistarhaus. Ahkerasti kirppiksiä tyttärensä kanssa 

kiertänyt Maiju käyttää itsestään sanaa kirppiskilpailija, ja hyvästä syystä. Taktinen myyjä 

valitsee myytävät tavarat myyntipaikan mukaan ja laittaa pöytään kovahintaisen 

katseenvangitsijan, jotta ihmiset tulevat juttelemaan. Maiju ei kuitenkaan ole mikään 

tyrkyttäjä, vaan juttelemaan päästessään hän kertoo mielellään tarinoita myymiensä 

esineiden takana.  

 

ANU, 38, VANTAA, YRITTÄJÄ 

 



Kaappien tilan puutteeseen kyllästynyt Anu lähtee tarjoamaan kunnon show experiencen. 

Ensiaputarvikkeiden myyjä on valmis pelastamaan myös ostajien muotiongelmat, sillä hän 

myy pelkkiä vaatteita. Hänellä on hallussaan tinkimisen jalo taito, paljon myytävää ja kajari, 

jolla tehdään ihmiset tietoiseksi siitä, että hän on paikalla. Anun salainen ase on hänen 6-

vuotias poikansa Mirko, joka on koulutettu tinkijä. Nämä kaksi eivät ole ehkä niitä 

aggressiivisimpia myyjiä, mutta he uskovat hinnasta neuvottelun vievän heidät voittoon. 

 

MIKKO, 38, ESPOO, SÄHKÖASENTAJA 

 

Espoolainen perheenisä Mikko on töissä sähköasentaja ja muuttuu vapaa-ajallaan 

muusikoksi. Hänen bändinsä on juuri julkaissut debyytti EP:nsä, mutta tässä kilpailussa 

apuun eivät tulekaan muusikkofrendit, vaan Mikon omat ihanat 10-vuotiaat kaksostytöt. 

Lähinnä lastentavaraa kirppareilla sekä myyvä että ostava mies kilpailee tosissaan, mutta ei 

vakavasti. Mahdolliset voittorahat Mikko suunnittelee käyttävänsä perheen matkakassaan, 

joten nyt jos koskaan on aika voittaa, mutta mitä hän tekee, jos lastentarvikkeiden ostajat 

ovat jääneet myyntipäivänä kotiin?  

 

 

 

 

 


