
 
Hiihtokampanja tammikuusta huhtikuuhun  
Haasteessa mukana koko seutukunta:   
Aura, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Oripää ja Pöytyä.   
Merkitse lomakkeeseen päivittäin hiihtämäsi kilometrit ja palauta 
kuntasi ilmoittamaan palautuspisteeseen. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 
kivoja palkintoja, myös eniten hiihtäneet ja aktiivisimmat palkitaan.   

 

TAMMIKUU                                       

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 

MAALISKUU                                          

 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  

HELMIKUU                                       

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           

15.   _____ km           

                              YHT. ________ km 

HUHTIKUU                                          

 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 

Lisätessäsi yhteystietosi lomakkeeseen hyväksyt samalla seuraavat ehdot: 
Olen tietoinen ja hyväksyn, että Saviseutu liikkuu -kampanja käsittelee tietojani vain kampanjaan liittyen. Ne hävitetään 
rekisteristä osuuden päätyttyä. Nimeni saa julkaista palkitsemisen ja arvonnan yhteydessä. 

Nimi: 

Osoite: 

Puhelin:  KAIKKI YHTEENSÄ _______________ KM 


