
Vinst i första liveturneringen – finsk Paf-spelare vann Grand Series
Of Poker
Jouni Kallio från Uleåborg i Finland vann i lördags den 16 februari pokerturneringen Grand Series Of Poker i Wien. Det är första
gången en finsk spelare vinner turneringen, en av Europas största, och det var dessutom Jounis allra första liveturnering.

Det var på självaste julafton 2012 som Jouni Kallio vann kvalturneringen online och därmed ett paket till pokerturneringen GSOP i
Wien. Det skulle bli första gången någonsin han spelar en pokerturnering live mot andra spelare ”face to face”. Men det fanns
aldrig någon oro från Jouni inför den livedebuten.

- Jag passade på att åka till Åland och smygöva ett par veckor innan på Paf Casino men eftersom det var en finsk spelare som
kom tvåa förra året kände jag att det inte fanns något annat alternativ för mig än att vinna hela turneringen, och det gick ju precis
som jag tänkt, säger en lycklig men lugn Jouni Kallio.

För det åländska spelbolaget Paf var turneringen en stor framgång med tre spelare ”i pengarna”. Förutom slutsegraren Jouni
Kallio tog sig dessutom även Pafs estländska spelare Andrei Mjagkov till finalbordet och en slutlig fin åttonde plats gav honom 8
750 euro i prispengar och Marko Purhonen på 28 plats vann 2 380 euro.
- Vi på Paf är stolta att en av våra spelare äntligen vinner hela GSOP, i sin första liveturnering dessutom visar det här att det går bra
att börja på Paf och sedan fortsätta utvecklas med oss vid pokerborden, det lovar gott inför vår egen Paf Poker Challenge senare i
vår, säger Pafs marknadschef Robert Söderdahl.

Vinnaren Jouni Kallio vann förutom äran, pengarna och en plats i den finska pokerhistorien en snygg prisbuckla. Vinstpengarna
kommer bland annat att gå till att renovera garaget och att spendera mer tid med familjen. Hela familjen var mycket engagerade i
vinsten. Fru Sirpa fanns på plats och rapporterade löpande hem till familjen hur pappa låg till och framför allt den hela tiden ökande
potten som skulle med hem tillsammans med prispokalen. 

När Jouni tog emot prisbucklan tittade han lugnt på den och konstaterade, ”just det, det var den här jag kom från Uleåborg för att
hämta hem.”

Paf hade 27 spelare på plats från flera olika nationaliteter och redan nu pågår kvalspelet till liveturneringarna GSOP Marbella och
Paf Poker Challenge i Mariehamn.

Överskottet till goda ändamål

Pafs hela överskott delas ut till goda ändamål. Sedan starten 1966 har Paf delat ut omkring 150 miljoner euro. I år delar Paf ut 20
miljoner euro, alltså lite mer än världsrekordpotten.

Paf ägs av Ålands landskapsregering och är en trygg och ansvarsfull operatör som har som mål att kunderna ska känna att de
spelar bland vänner. 

Fakta om GSOP:
304 spelare i turneringen
317 680 € i prispengar
http://www.gsoplive.com/

För mer information och bilder kontakta:
Robert Söderdahl, marknadschef Paf homemarket, +358207912273, robert.soderdahl@paf.com
Anna Merkel, pokermanager Paf, +46721825987, anna.merkel@paf.com

Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att skapa en vinst att dela ut till goda ändamål. Det uppdraget är fortfarande vår främsta anledning
att finnas till.
I dag är Paf.com en internationell speloperatör med hundratals spel på internet. Vi bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1 300
spelautomater och 40 spelbord ombord på fartyg på Östersjön och i Paf Casino på Åland. Vi erbjuder spel i en säker och socialt ansvarsfull miljö för att ge
våra kunder glädje och underhållning bland vänner.

Under 2011 hade Paf-koncernen en omsättning på 96,3 miljoner euro och gjorde en vinst på 21,5 miljoner euro. Bidraget till goda ändamål var 10,5 miljoner
euro. Paf-koncernen har över 300 anställda placerade i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid.


