
Tapahtumaan myydään kahta erilaista messulippua. 
Paikan päälle voi tulla vain seuraamaan ja saamaan 
vinkkejä omaan treenaamiseen tai voi ostaa koko-
naispaketin, jolla pääsee osallistumaan demoihin ja 
liikuntatunneille sekä kiertämään messualueella.

1. Kokonaispaketti 90€ 
Sisältää messut, ohjatut tunnit ja luennot sekä 
messulounaan Resort & Kitchenissä. Paketti sisältää 
mahdollisuuden osallistua kaikkeen ohjelmaan. 
Kokonaispaketin ostavien asiakkaiden tulee ilmoit-
tautua ennakkoon ohjatuille tunneille ja luennoille. 
Ilmoittaudu verkossa vierumaki.fi (Lomailijat ja 

Liikkujat > Liikuntatapahtumat). Ilmoittautuminen 
päättyy 28.11.2014 klo 9.00. Ohjatuille tunneille ja 
luennoille täytetään paikat ilmoittautumisjärjestyk-
sessä, joten ole nopea ja toimi, sillä nopeat syövät 
hitaat!

2. Messupaketti 55€
Sisältää messut ja messulounaan Resort & Kitche-
nissä. Messupaketti ei sisällä ohjattuja tunteja / 
luentoja eikä sido minkäänlaisiin ilmoittautumisiin. 
Lipun voi ostaa vain paikan päältä tapahtuma- 
päivänä.

Ohjattujen tuntien tuntisisällöt
• Crosstraining kestävyys 50 min. 

Kestävyyteen keskittyvä harjoitus, joka  
suoritetaan ulkona, joten säänmukaiset  
treenikamppeet mukaan. Tunti, joka ei anna 
sään sanella harjoittelumotivaatiota!

• Crosstraining voima 50 min. 
Messualueella sisätiloissa suoritettava treeni, 
jossa vastuksena on oma keho ja kahvakuulat.

• Lihashuoltodemo foam rollereiden avulla 
Noin 25 min. pituinen aktivoiva demotuokio, 
jossa kokeillaan rullauksen vaikutusta lihaksiin.

Crosstraining-messutapahtuma 
29.11.2014, Vierumäki Areena

MESSUILLA LISÄKSI:

Näytteilleasettajia ja yhteistyö-
kumppaneita. 

Haastecorner, jossa voi käydä 
lataamassa tauluun omat en-
nätykset erilaisissa haasteissa.

Lisämaksusta Inbodytesti.  
Varaudu siis mahdollisiin 
ostoksiin tapahtuman yhtey-
dessä!

Suomen huiput näyttävät ja opettavat perusteita kahvakuulasta ja painonnostosta. Osallistu  
tekemiseen itse ja haastaa muita osallistujia useissa lajeissa! Sopii kaikille toiminnallisesta  
harjoittelusta kiinnostuneille sekä lajia jo harrastaville!

Tapahtumassa on mahdollisuus osallistua crosstraining-tunneille sekä eri demoihin. Lisäksi kuul-
laan ja nähdään paljon kiinnostusta herättänyt Sami Sundvik luennollaan ”Urheilijan optimaali-
nen ruokavalio”. Voimaharjoittelusta luennoivat painonnoston saralla mainetta niittänyt Jaakko 
Kailajärvi sekä painonnostoliiton puheenjohtaja Kimmo Kuukasjärvi.

Vierumäen ammattitaitoiset liikunnanohjaajat Henri Grönholm, Lari Suckman ja Eveliina Paaja-
nen haastavat ja tsemppaavat osallistujia ja antavat hyviä vinkkejä. Kirsi Suomela antaa tekniik-
katärppejä messukävijöille kahvakuulademoissa. 

AIKATAULU:
• Painonnostodemot,  
 Jaakko Kailajärvi 
 Klo 11.00–11.30 Kyykyt
 Klo 13.00–13.30 Tempaus
 Klo 15.30–16.00 Rinnalleveto

• Kahvakuulademot, 
 Kirsi Suomela
 Klo 10.30–10.50 
 Klo 11.30–11.50 
 Klo 13.30–13.50 
 Klo 14.30–14.50

• Lihashuoltodemot  
 Foam Rollereiden avulla  
 Klo 13.00–16.30 puolen tunnin  
 välein.

• Crosstraining kestävyys ja  
 crosstraining voima -tunnit
 Klo 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,  
 15.00 ja 16.00. Kesto 50 min.

• Sami Sundvikin luento  
 Klo 12.00–13.00 ”Urheilijan  
 optimaalinen ravinto”

• Voimaharjoittelu-luennot  
 Klo 14.00 Nostamisen tekniik- 
 ka, Jaakko Kailjärvi 
 Klo 16.15 Harjoittelu ja sen   
 suunnittelu, Kimmo Kuukasjärvi

Räätälöi oma crosstraining-messupäiväsi!

Lisätietoja tapahtumasta: liikunnanohjaus@vierumaki.fi

HAPPY HEALTHY PEOPLE


