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Likkojen Lenkki liikuttaa naisia jälleen – menossa mukana Paula
Koivuniemi ja Neljänsuora
Vuodesta 1989 lähtien yhtäjaksoisesti järjestetty naisten kuntoilutapahtuma Likkojen Lenkki järjestetään jälleen Tampereella lauantaina 21.5. Likkojen
Lenkin pääteemana on tänä vuonna hyvinvointi. Teema näkyy muun muassa uutena Hyvinvointitorina, Tapahtumatorina sekä monipuolisena lavaohjelmana.
Viihteestä vastaavat Neljänsuora ja Paula Koivuniemi.

Tapahtuman juontaa Iskelmän päivästä tuttu Hannu Aholaita. Tunnelmaan pääsee myös Iskelmän taajuudella, jossa kuullaan Lenkin kuulumisia pitkin
päivää. Tapahtumalavalla näkyy ja kuuluu liikunta, hyvinvointi, kauneus, musiikki ja ruokatrendit.

Viime vuoden tapaan osa lavaohjelmaa ovat kokki/ravintoloitsija Arto Rastaan näytökset. 

- Jälleen kerran on ilo ja kunnia olla yhteistyössä Likkojen Lenkin kanssa. Tämän vuoden Syö hyvin -näytöksissä Tampereella tulen esittelemään
ajankohtaisimpia ruokatrendejä Lenkin yhteistyökumppaneiden raaka-aineista. Reseptit ovat helppoja ja näppäriä toteuttaa, ja sopivia jokaiselle liikkujalle
ruuanlaittotaidoista riippumatta. Ideana on hyvä ja terveellinen olo, kertoo Arto Rastas.

Likkojen Lenkki on tullut tunnetuksi rentona kuntoilutapahtumana, joka yhdistää hauskanpidon, hyvinvoinnin ja yhdessä tekemisen. Moni yritys hyödyntää
tapahtuman työhyvinvointipäivänä, ja iloiset työporukat erottuvat usein kuntoilijoista yhtenäisellä pukeutumisellaan.

Likkojen Lenkki järjestetään joka vuosi Tampereen lisäksi myös Jyväskylässä ja Oulussa. Lenkeille osallistuu yhteensä noin 15 000 naista. Tapahtuman
järjestävät yhteistyössä Bauer Media Oy ja Tapahtumatuotanto Voltti Oy. Vuoden 2016 hyväntekeväisyyskumppanina on Avon Cosmetics Oy, ja
tapahtumalla tuetaan kotimaisia rintasyöpäkampanjakohteita. Tapahtuma alkaa Pyynikin urheilukentällä kello 12.

Lisätietoja: Niina Seppänen, tapahtumapäällikkö, puh. 040 580 7971, niina@tapahtumatuotantovoltti.fi

Bauer Media Oy on kaupallinen radioyhtiö, johon kuuluvat valtakunnalliset radiokanavat Radio Nova, Iskelmä, Kiss ja Radio City sekä
paikallisradiot Radio Pooki Raahessa, Play Radio Tampereella ja Radio Jyväskylä. Bauer Media Oy panostaa vahvasti laadukkaisiin online-
sisältöihin ja radiokanavien online-yhteisöt ovat maan suosituimpia. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 17 M€. Bauer Media Oy työllistää
Suomessa noin 150 media-alan ammattilaista. Yhtiö on sijoittunut erinomaisesti Great Place To Work –tutkimuksessa ja sen tavoitteena on olla
Suomen paras media-alan työpaikka.

Bauer Media Oy kuuluu Bauer Media Groupiin. Bauer Media Group on suurin radiotoimija Pohjoismaissa.


