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KOMMENTIT AKTIIVISESTA TAUOSTA:

Lisätietoa hankkeesta: www.mtkl.fi (hakusanalla: Olohuoneen osallistujat)
Liikunta- ja elintapojen asiantuntija Kati Rantonen, kati.rantonen@mtkl.fi,
kati.rantonen@mtkl.fi ,p.
p.046-920
046-9206427
6427
www.mtkl.fi

Tähän hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
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