
 

Yhden miehen ennätystehdas yrittää jo 
kolmatta Suomen ennätystä viikon sisällä 
– ihmemiehen käsivarsille nousee Janni 

Hussi 
Perjantaina 28.2. järjestetään Helsingin Narinkkatorilla Ennätystehdas-ohjelman 
live-tapahtuma, jossa tubetähti Jesse Pynnönen yrittää rikkoa jo kolmannen 
Suomen ennätyksen viikon sisällä. Nyt Jessellä on tähtäimessä ihmispunnerruksen 
uusi Suomen ennätys. Tapahtuman vetäjänä ja Pynnösen käsivarsilla nähdään 
Ennätystehdas-sarjaa juontava Janni Hussi. 

Kulttimaineeseen noussut Ennätystehdas-ohjelma starttaa FOX-kanavalla 10. 
maaliskuuta. Esimakua ohjelman uudesta tuotantokaudesta saa Helsingin 
Narinkkatorilla perjantaina 28. helmikuuta, kun Ennätystehtaan live-kiertue 
haasteineen saapuu kaupunkiin. Narinkkatori kuhisee koko päivän, sillä haasteita 
pääsee yrittämään aamupäivän kello yhdestätoista aina iltakahdeksaan saakka.  
 
Kolmas Suomen ennätys viikon sisällä? 



 
Narinkkatorille saapuu myös tubetähti, kilpasyömäri ja voimailija Jesse Pynnönen, 
joka yrittää rikkoa jo kolmannen Suomen ennätyksen viikon sisällä. Viime lauantaina 
hänestä tuli ensimmäinen suomalainen, joka on rikkonut lisäpainoleuanvedossa 200 
kilon haamurajan. Keskiviikkona hän teki Turussa piispanmunkin syömisen 
maailmanennätyksen. Pynnönen ahmi puolen tunnin aikana 25 piispanmunkkia, 
mikä paransi hänen aiempaa ennätystään yhden munkin verran.  

Perjantaina Pynnönen yrittää Narinkkatorilla jälleen uutta ennätystä, kun tähtäimessä 
on ihmispunnerruksen uusi Suomen ennätys. Kello 16 alkavassa 
live-ennätysyrityksessä hän suorittaa minuutin aikana mahdollisimman monta 
pystypunnerrusliikettä ihmisellä. Yrityksessä Pynnösen käsivarsille nousee 
itseoikeutetusti Ennätystehtaan juontaja Janni Hussi. 

Live-haasteita koko päivän 

Myös muut paikallaolijat pääsevät tehtailemaan ennätyksiä Narinkkatorilla. 
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. 
 
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:n jälkeen. 
 
Legendaarinen ohjelma starttaa maaliskuussa 
 
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. 

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