
 

Ennätystehdas haastaa turkulaiset 
keskiviikkona live-kiertueella – juontajana 

Janni Hussi 
Keskiviikkona 26.2. järjestetään Turussa Aurakadun ja Läntisen Rantakadun 
kulmassa live-tapahtuma, jossa pääsee kokeilemaan taitojaan viidessä 
mielikuvituksellisessa haasteessa. Tapahtuman vetäjänä nähdään 
Ennätystehdas-sarjaa juontava Janni Hussi. 

Ennätystehdas saa ensi-iltansa FOX-televisiokanavalla 10. maaliskuuta klo 20.00. 
Uudistuneessa Ennätystehtaassa nähdään monenlaisia ennätysyrityksiä. Ne eivät 
ole sidottuna vain studioon, vaan uudistuneessa ohjelmaformaatissa ennätyksiä 
voidaan suorittaa missä vain. 

Uutena Ennätystehtaassa nähdään mediapersoona Janni Hussi, joka toimii ohjelman 
juontajana. 

– On upeaa saada olla mukana tekemässä Suomen tv-historiaa. Tämä on varmasti 
ohjelma, jonka kaikki muistavat, Hussi kertoo. 

Ennätystehtaassa ennätyksiä pääsevät kokeilemaan ja rikkomaan tavalliset 
suomalaiset. 



Turun tarkin jalkapallosankari selviää 
Esimakua ohjelman uudesta tuotantokaudesta saa Turun kaupungintalon edustalla 
26. helmikuuta, kun Ennätystehtaan live-kiertue haasteineen saapuu kaupunkiin. 
Jokiranta kuhisee koko päivän, sillä haasteita pääsee yrittämään aamupäivän kello 
yhdestätoista aina iltakahdeksaan saakka.  
 
Osallistumalla live-haasteisiin kuka tahansa voi löytää piilevät kykynsä. Talvisäiden 
sankari selvitetään tandem-pujottelussa, jossa pääsee esittelemään omaa 
hiihtonopeuttaan. Lumen lapioinnissa selviää, kuka lapioi eniten lunta saaviin 
aikarajan puitteissa. Mittaa otetaan myös siinä, kuinka nopeasti hiihtovarusteiden 
päälle pukeminen sujuu. 
 
Lämäritutkassa voi haastaa kaverinsa lämärikisaan, ja jalkapallon tarkkuuskisassa 
selvitetään, kenessä piilee ainesta jalkapallosankariksi. Yleisön on mahdollista 
päästä kokeilemaan voimiaan myös Janni Hussin kanssa jäänmurskauskisan 
muodossa. Päivän parhaat tulokset nähdään tulostaululla. 
 
Piispanmunkkien syömisen maailmanennätysyritys 
Esimakua Ennätystehtaan uudesta tuotantokaudesta saa saapumalla seuraamaan 
live-ennätysyritystä, jossa tubetähti Jesse Pynnönen koittaa syödä 16 000 kalorin 
edestä piispanmunkkeja. Ennätyksen juontaa Janni Hussi, ja tapahtumaan on vapaa 
pääsy. 
 
Jesse Pynnösen kilpasyöntikanavalla, Jesse Eatsilla, on yli 140 000 tilaajaa 
YouTubessa. Pynnösen kanava keskittyy erilaisiin syömishaasteisiin, jossa 
ihmiskehon rajoja venytetään äärimmilleen. Pynnösen piispanmunkinsyönnin 
maailmanennätysyritys alkaa n. klo 14.50.  
 

Ennätyksiä rikotaan klo 11–20! Osallistujat voivat yrittää rikkoa oman tai toisten 
ennätyksen seuraavissa lajeissa: 

1. Lämäritutka 
2. Tarkkuuskisa jalkapallolla 
3. Pujottelu tandemsuksilla 
4. Lumen lapiointi saaviin 
5. Kuka ensimmäisenä rinteessä?  

Tapahtumapaikalla voit myös ilmoittautua haastamaan Janni Hussin jääkuution 
särkemisessä. Skaba käynnistyy klo 16. 

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot: Nina Wallden, FOX:n markkinointipäällikkö 
nina.wallden@disney.com, puh. 040 717 1040.  
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