
 

 

”Moikka rakkaita ootte” 
Emäkosken koulun oppilaiden terveisiä vanhemmille 25.9.20 

 
 

”Miten menee? Täällä on kivaa. Ei ole tylsää. 
Ei täs mitään muuta keksi, mutta terveisiä täältä koulusta.” 

 
”Tsemppiä, älä yritä liikaa me pärjätään kyllä. Välillä voi olla hankalaa, mutta kyllä se siitä.” 

”Olet minun paras kaveri, jolle voi kertoa kaikki huoleni ja saada tukea! :) :P” 
 

”Tiiän et me nuoret ei aina olla helppo hoitosia kosk meijä mieli ala menee sinne tänne  

mut silti te vanhemmat jaksatte meitä kiitti siitä❤️” 
 

”Kiitos rohkaisusta ja siitä, että olette aina olleet puolellani” 
”Kiitti että olette olemassa ja kannustamassa tarpeen tullen!” 

”Kiitos että olette pitäneet minusta huolta ja kestänyt minun pelleilyjäni, raivokohtauksia ja niin edespäin.” ”Olette 

rakkaita:)♡” 
 

”Olet rakas äiti ja yritän parhaani: Koulussa ja auttaa kotona” 
 

”Ootte kultsipuppeleita, kiva kun jaksatte meitä ja ruokitte meidät.” 
 

”Hyvää syksyä ja tsemppiä muruille!” 
”Terveisiä teille kaikille boomereille, ootte aivan mahtavia tyyppejä.” 

”:) Tämä hymiö toivottaa sinulle hyvää päivänjatkoa.” 
 

”Kiitos siitä, että osaatte selittää monimutkaisemmatkin asiat paremmin kuin oppikirja.” 
 

”Moi! Haluun olla kavereitaan kaa pitempää.” 
 

”Täällä ollaan ihan hyvin menee.👍 Jaksakaa töissä” 
 

”Kiitos että kannoit mua 9 kuukautta mahassasi ja sen jälkeen synnytit mut erittäin kivuliiasti” 
”Olet tosi hyvä äiti” 

”yllättävän hyvin jaksatte meitä:D” 
”Pysykää juuri tuollaisina!” 

 
”Moi! Ootte huipputyyppejä. Jaksatte laittaa meille ruokaa, kuljettaa harrastuksiin, lohduttaa jos ollaan surullisia, olla iloisia 

meidän onnistumisista, ja paljon, paljon muuta. Kiitos❤️” 
 

”Otte kyl kivoja vanhempia, ja oon ylpee et voin aloittaa vihdoin ja viimein ylä-koulun te mun rinnalla sielussani, sillä te ette 

kyllä tuu kouluun mun kans... mut kiitos siitä, ja pysykää vahvoina😅” 
 

”6/5 kiitos kaikesta mahtavaa toimintaa” 
 

”On kiva että jaksatte auttaa vaikeissa tehtävissä  
vaikka välillä meinaa mennä hermo. Arvostan <3” 

 
”Hyvää työtä ja tsemppiä!” 

 

Ootte 
mahtavii!! 

 

Olkaa vahvoina 

näinä aikoina 

Hyvin menee 
koulussa ei tarvii 
olla huolissaan 

 

Olette ihania 
vanhempia. 

♡ 
 

Laita se ovi kiinni 

kun lähet. 

Kiva kun autat/huolehdit 
kun käyn koulua 

 

Tsemppiä 
arkeen! 

 

Koulussa on 
tosi 
hauskaa. 

 

Hyvää kasvatusta ollu, 
vielä jaksaa!! 

 

Kiitos! 


