
Päivämäärä  tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu
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Liikuntasuoritukset Nimi

KÄ kävely / SK sauvakävely / PA pallopelit / KS kuntosali / UI uinti / PY pyöräily / HÖ hölkkä / JU jumppa / VE vesijuoksu /  VJ vesijumppa / HI hiihto / TA tanssi /
KE keilailu / AR arkiaktiivisuus (esim. portaiden nousu, puutarhanhoito, lumenluonti harvaointi) jokin muu , mikä? kirjoita viereiseen kentään ->
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