
Voimassa 30.11.2021 saakka  
tai niin kauan kuin tavaraa riittää. 
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designa friends 
darcy nukke  

45 cm

peppi  
-nukke  
40 cm

defa lucy 
nukke + 
hevonen

designa friends 
tiffany nukke 

45 cm

rainbocorns 
pehmo

suuri 
vaatepaketti

barbie & ken
+ paljon  

vaatteita

huonesetti
sisältää nuket  
ja huonekalut

lol surprise  
omg core  
-nukke

disney princess
sisältää kruunun  
ja taikasauvan

rainbow high 
nuket

lol surprise  
dance tots  

-pallo  
sis. nuken ja  
tarvikkeita

lol surprise 
clubhouse 
-leikkisetti

frozen 
elsa + nokk

miraculous  
muotinukke

tiesitkö,  että 
barbie ja ken on  

nimetty niiden luojan  
ruth handlerin  
lasten mukaan.

tiesitkö,  että  
barbie-nukkeja  

myydään yli 100 kpl 
 joka minuutti
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pehmeävartaloinen 
nukke 38 cm

sänky

yksisarvismekkotyttönukke  
43 cm

hauck 
kaksosten  
rattaat

vauvojen 
huvipuisto

puinen maatila 
sis. aitaus, tikkaat  

ja 7 eläintä
puinen hevostalli 

sis. 8 hevosta

puinen  
keittiö

pehmeävartaloinen 
nukke 36 cm

pehmeävartaloinen 
nukke 30 cm

linnahuvila

pehmeävartaloinen 
nukke 40 cm
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Yli 3500
 

Yli 3500
 

helmeä!helmeä!yli 3500
 

yli 3500
 

helmeä!helmeä!

Vain Vain 
meiltä!meiltä!
Vain Vain 

meiltä!meiltä!

Vain Vain 
meiltä!meiltä!
Vain Vain 

meiltä!meiltä!

kampauspää 
tumma- tai 

vaaleatukkainen

schleich  
 72147 eläinlääkärin  

vierailu-setti

isabella 
meikkisetti

jättihelmisetti deluxe 
työkalusetti 

kypärällä

junior doctor 
-lääkärinlaukku

palomiehen 
kypärä

schleich 
72140 kuntotarkastus isoa 

turnausta varten-setti

moottorisaha
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39,95 

polistil 
autorata 5,22 m

plasto 
auravolvo

scania  
-tukkiauto

volvo fh16 
-hiekkarekka

cobi  
rakennussarja ‘588 osaa 

hc wwii /m24 chaffee

silverlit
radio-ohjattava 

kameleontti
silverlit 

radio-ohjattava
ycoo robo up

claas 
radio-ohjattava

traktori tai puimuri

radio-ohjattava
vaporizr  3

radio-ohjattava
turbo panther 

ford fiesta 
wrc radio-ohjattava 

ladattava  
radio-ohjattava  
rally champ -auto

blastin rig  
-autonkuljetusauto 

ja kolme autoa
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-20%-20%

-33%-33%
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19,95

veturi matkakeskus 
junarata

kaikki siku 
-tuotteet 

valikoima vaihtelee 
myymälöittäin

fortnite  
5 kpl hahmo- 

pakkaus

micki 
autokorjaamo 

spy x 
recon watch, 
lite hand tai 

äänenmuunnin

roblox 
12 kpl hahmo- 

pakkaus

puinen
parkkihalli

ryhmä hau 
vainun muuttuva 
deluxe ajoneuvo

ryhmä hau 
sampan  

muuttuva  
paloauto

tiesitkö,  että  
minecraftilla on noin 

112 miljoonaa pelaajaa 
kuukausittain ja  
se on youtuben  
katsotuin peli. 
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meccano -setti 
moottoroidut  

liikkujat 

sienilinna

dino ice age

punatakkinen 
purjehtija

merirosvojen 
aarrekätkö

pako 
vankilasta

laskuvarjon 
takaa-ajo

paloauto poliisipartio

retro 
pelikonsoli

tiesitkö,  että  
lego company on  
suurin rengas- 

valmistaja  
maailmassa. Dragons blaster 

hampaaton  
-lohikäärme
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-33%-33%

449595449595
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sateenkaari  
-vauvalelu

koulubussi tai 
kuorma-auto 

21 cm
pikku 

parkkitalo

vauvalelukokoelma  
sisältää kolme tuotetta

bussi tai  
lentokone

plasto 
offroad pinkki 
tai valkoinen

baby einstein 
-kitara

puinen  
nuppipalapeli 

iso puinen  
nuppipalapeli 

40x40 cm
little dutch  

puinen sateenkaari

tiesitkö,  että  
jojoa pidetään  

maailman toiseksi  
vanhimpana leluna. 
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purkki 7000 helmeä
tai koruaskartelu 2400 helmeä 

fanta  
color design

jopa me täällä 
järvessä kuulimme 

asiasta.

hyvää syntymäpäivää, 
kontio!

kontiolla on kuulemma 
tänään synttärit!

koko metsän 
väki puhuu 

siitä!

hei, kuulitko jo 
uutiset?

techno jumbo 
-nupit ja pultit 

keijumaailma 

plusplus 
putkilo 1 m kinetic sand 

leikkisetti

Maailman pehmeimmät, suloisimmatMaailman pehmeimmät, suloisimmat
ja laadukkaimmat pehmot meiltä!ja laadukkaimmat pehmot meiltä!

Maailman pehmeimmät, suloisimmatMaailman pehmeimmät, suloisimmat
ja laadukkaimmat pehmot meiltä!ja laadukkaimmat pehmot meiltä!
Maailman pehmeimmät, suloisimmat
ja laadukkaimmat pehmot meiltä!
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myyrä 
-peli tai 

pörriäinen 
-peli

grabbit-peli tai  
diamond quest-peli

iq twist  
-peli tai blox 

-peli

iq candy  
-peli tai 
chicken  
shuffle 
-peli

match  
madness  

-peli
matikka- 
agentti  

-peli

blow up! 
shaky tower

sukat sekaisin-peli 
tai eläintorni-peli

alfapetpulmapelit 
6 kpl

tuhannen palan  
anatolian-palapelit

 (valikoima vaihtelee  
myymälöittäin)

kart  
racing dx

apple twist 
-peli

start ensimmäiset 
ajoneuvoni

safari eläimet

tiesitkö,  että  
uno on maailman  

suosituin korttipeli.  
sitä myydään yli  
80 eri maassa.

tiesitkö,  että  
rubikin kuution on  
alun perin luonut  

unkarilainen  
erno rubik  

vuonna 1974.



Kerro kuvaston suosikkilelusi ja voita 100€ shoppailurahaa.

Nimi:

sähköpostiosoite:

Puhelinnumero:
Palauta lomake myymälään 30.11. mennessä. 

Tämän lelukirjan tuotteet löydät seuraavista liikkeistä: Tämän lelukirjan tuotteet löydät seuraavista liikkeistä: 
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leluliike casagrande
linnankatu 9-11, turku & 
kauppakeskus mylly, raisio 

casagrande.fi

riihimäen pieni lelukauppa
kauppakatu 8, riihimäki   

hihhihhii.com
lelukauppa partanen

haapaniemenkatu 18, kuopio
lelupartanen.fi

tampereen pieni lelukauppa
hämeenkatu 20, tampere

hihhihhii.com
kodin tavaratalo

karjaa, lohja, inkoo, 
nummela, virkkala
kodintavaratalo.fi


