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Liikuskele! Korvaa paikallaan olo millä tahansa fyysisellä aktiivisuudella aina kun voit.
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Kuntokortti
Kuntokortin täyttöohje
Merkitse toteutuneet liikuntakerrat kuntokorttiin.
Voit käyttää ajan lisäksi merkintöjä
K (kestävyysliikunta), V (lihasvoimaharjoittelu) ja T (tasapainoharjoittelu),
jotta näet kuinka monipuolisesti liikut.
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Kortti on voimassa vuoden 2022 loppuun. Jos haluat osallistua arvontaan, palauta kortti tammikuun 2023 loppuun
mennessä osoitteeseen Opetusalan Seniorijärjestö OSJ, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki.
Kuoreen merkintä ”Kuntokortti”.
Nimi:
Osoite:

