Siguri has joined the room
Siguri 13. kesäk. 2021 klo 0.24
Heiii! Mulla on niitä tekstejä jo jemmassa, mut jos tuo eka tammarakennepaketti on vapaana niin voisin ottaa
kans jonon jatkoks!
Lissu T. 13. kesäk. 2021 klo 0.25
Minäpä pistän kuvat saman tien mailiin, ne menee mun puolesta ihan kaupanpäällisinä.
Siguri 13. kesäk. 2021 klo 17.42
No voi höh Kiitos nyt jälleen kivoista kaupoista, lupaan kirjoittaa hyviä tekstejä maksuksi kuvista!
Lissu T. 13. kesäk. 2021 klo 17.45
En yhtään epäile, ainahan sinä olet kivoja tekstejä kirjoittanut!
Siguri 13. kesäk. 2021 klo 17.49

Siguri 15. kesäk. 2021 klo 11.38
Joko Lokson Taikautu (€) ehti mennä? Jos ei niin hep!
Lissu T. 16. kesäk. 2021 klo 21.37
Taikaudun paketin kanssa kävi hauskasti et pelkkä rakennekuva meni. Mä vaihdan tohon pakettiin kohta
uuden rakennekuvan, hetkinen.
Siguri 16. kesäk. 2021 klo 23.16
Jee joo! Kuvasta riippumatta kiinnostaa koko paketti
Lissu T. 17. kesäk. 2021 klo 0.11
Noni, nyt olis rakennekuvakin esillä. Vihdoin.
Siguri 17. kesäk. 2021 klo 8.33
Jes! Se on ihana, jos ei oo varattu niin mulle
Ja eiiiih mitä te teette, yritätte köyhdyttää köytää lisää
Myös seuraavat?
Caramba
Kulta-Ahon Kasimir
Hessin Leevi
Merimaan Ruhtinas
Ehtiikö vielä matkaan?
Lissu T. 17. kesäk. 2021 klo 8.37

Minä suoritan jotain manausta siivousta, oonkohan ees muistanu varottaa narria et on kahvimaitorahoja
tulossa. Kaikki ovat vapaana, ootahan ko tarkistan kenen kuvia ja laskeskelen pakettihintaa.
Siguri 17. kesäk. 2021 klo 8.40
haha, no mut iloinen yllätyshän se vaan on kun ilmoitat, että nyt ois muuten tulossa rahaa!
Lissu T. 17. kesäk. 2021 klo 8.42
Me on joskus naurettu et sillä on helppoa, sen ko nostaa jalat ylös ja oottaa et minä teen kaiken.
Lissu T. 17. kesäk. 2021 klo 8.57
Caramba + Taikautu + Kasimir -kombo 15€, pakettialena 12€
Leevi + Ruhtinas -kombo 8,50€, laitetaan 8€
Siguri 17. kesäk. 2021 klo 9.07
Jee, kiitos Meneekö kahteen eri osoitteeseen? Löydän varmaan tilinumerot sieltä aiemmista keskusteluista,
jos ei teillä mobile payta oo käytössä?
"Me on joskus naurettu..." -> haha, no niinpä!
Lissu T. 17. kesäk. 2021 klo 9.10
Odotas, mulla on tilinumerot nokan eessä ja mulla on MobilePay kans!
8€ FI65 5293 0920 1059 42 / Tilli Hietala
12€ 044 2752769 / Janette Harjuhaahto
Siguri 17. kesäk. 2021 klo 20.52
sulle lähti nyt!
Ja Tillille nyt!
Lissu T. 17. kesäk. 2021 klo 21.13
Kiitos! Kai kuvaposti tuli perille? Oon ihan vainoharhainen ton gmailin kanssa.
Jaa ei mittään, olitkin jo vastannut mailiin.
Siguri 17. kesäk. 2021 klo 21.15
Joo, tuli kyllä!
Siguri 19. kesäk. 2021 klo 22.14
Kuulinko mä et siellä ollaan ostohousut jalassa!! Millaistas suokkia sais olla? Voin kattoo kivoimmat
yhdistelmät, jos on jotain speksejä antaa!
Lissu T. 24. kesäk. 2021 klo 23.26
Moi, ja heti alkuun anteeksi, että olen odotuttanut sua!! Olen kiltisti sivuttanut edellisiä (wanhoja) ostoksia ja
koettanut päästä jotenkin perille tästä hevosmäärästä. (Pelastin narriltakin ties kuinka helvetisti elikoita, niin
näitähän ny on joka sormelle ja varpaalle. )
En periaatteessa kyllä tarvis yhtään elikkoa ennen ko saan jonkun kuoppaan, mut 3-4 -polvinen ori ja tamma,
mielellään koulupainotteinen mut yleishevonenkin käy, vois mennä vaikka.. naapurin pihatossa..

Siguri 8. elok. 2021 klo 17.41
Sama homma, pahoittelut siis! Tääl on kyl ollu niin pentukeskeistä koko elämä, et oon ehkä kahtena päivänä
kuukauden sisällä ehtiny miettiä virtuaalihevosjuttuja.... Eli sulle sovitut valkat on kyllä kans tulossa, heti vaan
kun oikeasti saan vähän enemmän aikaa tän pissarumban ohella....
Mut jos vielä oot jotain hevosia vailla, niin tässä vois olla joitain! Katsoin semmosia, joilla ois ees vähän
luonnetta sekä kisoja alla (ja tietty kivoja sukuja!):
Isejä:
Villahaan Rommikaneli
Kuuralehdon Iippana
Arvolaakson Tumnus
Villahaan Vallaton
Kuuralehdon Velmeri
Äippiä:
Harmonian Almira
Hetken Arnika
Kuukarin Jestia
Koistilan Lisette
Vaapukan Narnia
Kuuralehdon Prisilla
Rajattoman Tuike
Vuornan Unia
Rajattoman Linnea
Lissu T. 21. elok. 2021 klo 0.56
Ei niillä teksteillä ole mikään kiire, nautihan pentuarjesta ja kaikesta muusta, mitä IRL-elämässä on! En se ole
minäkään tähän vastannut melkein kahteen viikkoon, vaikka olen kotona ollutkin. Olen purkanut
vastuuhommia ja ties mitä, aika vain tuntuu lipeävän ihan sormista!
Mä pistän itelleni lapun et kattelen hevoset läpi miel. ens viikolla, mahdollisimman nopsaan. Mulla ei ees ole
eläinlasta tai mitään sellaista viemässä aikaa ja huomiota ja siltii tuntuu, etten saa mitään aikaiseksi tai
ainakaan työlista (IRL + URL yhdessä) ei yhtään lyhene. Enkä mä ole edes mikään kiireinen uranainen!
Siguri 23 tuntia sitten
Moiiiii!
Keskustelut täälläkin on vähän jäänyt
Jos kukaan ei meinaa haluta Siru-Ukon kuvia (en kyllä tiedä, miksi ei haluaisi?), niin mä oisin ihan erittäin
mielelläni ostamassa niitä vaikka ihan rahaa vastaan! Ihan mielettömän söpö ponski

PS vastaan sun sähköpostiin kunhan taas ehdin paremmin koneelle
Lissu T. 21 tuntia sitten
Arki ja ties mitkä kampittaa selkeästi molempia, onneksi ollaan kumpainenkin sen verta aikuisia ettei paljoa
haittaa, korkeintaan vähän hävettää.
Se on ihan ylisöpö kaveri!! Ja kuule, rahaa vastaan siitä sais vähän ryhdikkäämmänkin kuvan. Plus toki
pääkuvan.
Eikä mittään kiirettä mailin tai minkään kanssa, en se minäkään kauheeta vauhtia etene.
Siguri 18 tuntia sitten
No siis jep!! Samat fiilikset
Ja hei joo, heitä vaan hintaa ja tilinumeroa johonkin!
Haha, onks mitään kiinnostusta vaihtaa tässä vaiheessa osaa mun tekstirästeistä kahvimaitorahaksi? Kyl mä
siis oikeasti tosi mielelläni kirjoitan, mut tuntuu vaan koko ajan venyvän palkkojen maksu

