
 

 

Kaikki mukaan vauvasta vaariin, muksusta mummoon - ja koirat myös!   
Merkitse lomakkeeseen päivittäin kävellyt/ hölkätyt kilometrit.  
Palauta kaavake 15.1.2023 mennessä virkistysuimala Vesihoviin  
tai kirjastoon. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan palkintoja! 
Voit myös kirjata kilometrit sähköisesti.  
Sähköinen kirjautumislinkki sivuilla www.loimaa.fi – >liikunta- > tapahtumat ja kampanjat 
 
 

SYYSKUU 
 
1.     _____ km          16.   _____ km 
2.     _____ km          17.   _____ km 
3.     _____ km          18.   _____ km 
4.     _____ km          19.   _____ km 
5.     _____ km          20.   _____ km 
6.     _____ km          21.   _____ km 
7.     _____ km          22.   _____ km 
8.     _____ km          23.   _____ km 
9.     _____ km          24.   _____ km 
10.   _____ km          25.   _____ km 
11.   _____ km          26.   _____ km 
12.   _____ km          27.   _____ km 
13.   _____ km          28.   _____ km 
14.   _____ km          29.   _____ km 
15.   _____ km          30.   _____ km 
                            YHT.________ km 
 

 

MARRASKUU 
                                          
 1.     _____ km          16.   _____ km 
 2.     _____ km          17.   _____ km 
 3.     _____ km          18.   _____ km 
 4.     _____ km          19.   _____ km 
 5.     _____ km          20.   _____ km 
 6.     _____ km          21.   _____ km 
 7.     _____ km          22.   _____ km 
 8.     _____ km          23.   _____ km 
 9.     _____ km          24.   _____ km 
 10.   _____ km          25.   _____ km 
 11.   _____ km          26.   _____ km 
 12.   _____ km          27.   _____ km 
 13.   _____ km          28.   _____ km 
 14.   _____ km          29.   _____ km 
 15.   _____ km          30.   _____ km 
                              YHT. _______ km 
 

 

LOKAKUU 
                                       
1.     _____ km          16.   _____ km 
2.     _____ km          17.   _____ km 
3.     _____ km          18.   _____ km 
4.     _____ km          19.   _____ km 
5.     _____ km          20.   _____ km 
6.     _____ km          21.   _____ km 
7.     _____ km          22.   _____ km 
8.     _____ km          23.   _____ km 
9.     _____ km          24.   _____ km 
10.   _____ km          25.   _____ km 
11.   _____ km          26.   _____ km 
12.   _____ km          27.   _____ km 
13.   _____ km          28.   _____ km 
14.   _____ km          29.   _____ km 
15.   _____ km          30.   _____ km 
                                  31.   _____ km 

                         YHT. _______ km 

 

JOULUKUU 
                                          
 1.     _____ km          16.   _____ km 
 2.     _____ km          17.   _____ km 
 3.     _____ km          18.   _____ km 
 4.     _____ km          19.   _____ km 
 5.     _____ km          20.   _____ km 
 6.     _____ km          21.   _____ km 
 7.     _____ km          22.   _____ km 
 8.     _____ km          23.   _____ km 
 9.     _____ km          24.   _____ km 
 10.   _____ km          25.   _____ km 
 11.   _____ km          26.   _____ km 
 12.   _____ km          27.   _____ km 
 13.   _____ km          28.   _____ km 
 14.   _____ km          29.   _____ km 
 15.   _____ km          30.   _____ km 
                                   31.   _____ km 

                         YHT. _______ km  
  

Kaikki kilometrit yhteensä:  Nimi: 
Osoite: Puhelin: 

http://www.loimaa.fi/

