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Suomen suurimmissa häissä 2,5 miljoonaa häävierasta
Tulevana perjantaina tehdään maailmanlaajuista radiohistoriaa. Kolme hääparia vihitään yhtäaikaisesti suorassa lähetyksessä kolmella
radiokanavalla. Radio Nova, Radio City ja Iskelmä ovat saaneet kanavansa näköisen parin vihittäväksi avioliittoon. Häät ovat Suomen
suurimmat, sillä Bauer Median kanavat tavoittavat yhteensä n. 2,5 miljoonaa kuulijaa.

Radio Cityn hääparia Johannaa ja Anttia jännittää eniten se, möläyttääkö Johanna suorassa lähetyksessä jotakin typerää. Tuleva aviopuoliso
Antti on luvannut nipistää Johannaa, mikäli suusta pääsee liian suuria sammakoita. Sairaalassa asuvan lapsen vanhemmista reissu Helsinkiin
tuntuu ihanalta katkaisulta perhearkeen. Perjantai tulee olemaan päivä, jolloin Johanna ja Antti saavat olla hetken vain toisiaan varten. Radio
Cityn hääparin vihkii televisiostakin tuttu kirkkoherra Kari Kanala ja bestmaneina viittaa kantavat Ville Kinaret ja Mikko Honkanen.

Radio Novan hääpari Markus ja Maria kertovat, että radiohäät tuovat lisää jännitystä normaalin häähermoilun lisäksi. Häät suorassa
radiolähetyksessä tuntuvat silti mukavalta tavalta mennä naimisiin. Radio Novan pariskunnan vihkii toimittaja ja pappi Marjo Kiljunen. Kaasona
toimii kaikkien kaasojen kaaso, Minna Kuukka ja bestmanina Aki Linnanahde.

Iskelmällä avioituvat Eija ja Jukka kertovat, että vatsanpohjassa tuntuu mukava jännityksen kouraisu jokainen kerta, kun he ajattelevat
perjantain häitään. Iskelmä Festivaalilla tavannut pariskunta aikoo hääpäivänäänkin mennä fiilispohjalta ja toivovat, että osaavat rentoutua.
Iskelmän vihkipappina toimii Nokian seurakunnan pastori Eeva Koskimäki. Bestmanina toimii Mikko Siltala ja kaason virkaa toimittaa Iskelmän
pitkäaikainen tähtijuontaja Anna-Mari Raaska.

Suomen Suurimpia Häitä voit seurata Radio Novan, Iskelmän ja Radio Cityn taajuuksilla perjantai-aamuna 19.8. heti aamulla yhdeksän
uutisten jälkeen. Vihkiminen ja hääjuhlallisuuksia näytetään myös kanavien Facebook-sivuilla livelähetyksenä. Hääjuhlissa tunnelmaa luovat
Suomen eturivin tähtiartistit jotka esiintyvät hääpareille yllätyksenä. Hashtagilla #radiohäät löydät häätunnelmia sosiaalisesta mediasta.

Pariskuntien tarkemmat kuvaukset löytyvät osoitteesta:

http://www.iskelma.fi/kilpailut/suomen-suurimmat-haat-286
http://www.radionova.fi/kilpailut/suomen-suurimmat-haat-286
http://www.radiocity.fi/kilpailut/suomen-suurimmat-haat-286

Lisätietoja: Kirsi Takala, kirsi.takala@bauermedia.fi, tel. +35840 5654956

Bauer Media Oy on Suomen suurin radiotalo, joka tavoittaa radio- ja onlinetuotteillaan noin kolme miljoonaa suomalaista viikoittain. Brändejämme ovat Radio Nova,
Iskelmä, KISS, Radio City, Radio Pooki, Play Radio, Radio Jyväskylä ja Voice.fi. Bauer Media Oy panostaa laadukkaisiin radio- ja online-sisältöihin ja lupaa, että
median ostaminen on helppoa, mukavaa ja tuloksellista. 

Bauer Media Oy:n liikevaihto vuonna 2015 oli 17 M€, ja se työllistää noin 150 media-alan ammattilaista. Yhtiö on sijoittunut 10 vuotta peräkkäin Great Place To Work
–tutkimuksessa Suomen parhaimpien työpaikkojen joukkoon. Bauer Media Oy kuuluu Bauer Media Groupiin, joka on Euroopan suurin radiotalo. 


