
Thomas Wassbergillä ja Juha Miedolla kaikki pelissä
Hiihtolegendat Thomas Wassberg ja Juha Mieto haastavat toisensa pelien maailmassa. He ovat luoneet Pafin (Ahvenanmaan
Penningautomatföreningenin) kanssa Wassberg vs. Mieto -pelin, jossa entiset kilpakumppanit kohtaavat toisensa fiktiivisissä
kaksintaisteluissa.

Kysyessämme herroilta, kumpi on nykyään nopeampi hiihtoladuilla, vastaukset vaihtelivat aikalailla.

- Riippuu siitä, missä lajissa kilpailemme, jos hiihdetään, minulla on     mahdollisuus voittaa, mutta jos kyse on halonhakkuusta, Juha vie voiton,
Thomas Wassberg toteaa.
- Jos minä hiihdän 10 km ja Wassberg 20 km, niin suurin piirtein yhtä aikaa tultaisiin maaliin, Juha Mieto vastaa hymyillen.

Juha Miedosta oli itsestään selvä asia osallistua pelin luomiseen, kun taas Thomas Wassberg oli aluksi hieman epäileväisempi.
- En tiennyt mitään Pafista, joten alkuun ajattelin kyllä onko viisasta olla mukana, kun on kyse peleistä. Mutta yrityksen voitot menevät
hyväntekeväisyyteen, mikä on hyvä asia, Thomas Wassberg sanoo.
- Paf on tunnettu, ja minä hyväksyn sen täysin, joten en epäröinyt sadasosaakaan osallistumistani Wassberg vs. Mieto -peliin, Juha Mieto
kertoo.     

Myytti jaetusta kultamitalista

Yksi klassisimmista Olympiahiihdoista käytiin Wassbergin ja Miedon välillä Lake Placidissa vuonna 1980. Tuolloin Thomas Wassberg voitti
kultaa 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisassa vain sadasosan erolla Juha Mietoon. Myöhemmin maailmalla on kiertänyt huhu siitä, että
Wassberg olisi halunnu jakaa kullan Miedon kanssa.
- Minulla oli todellakin sellainen ajatus. Kysyin Juhalta, jos yrittäisimme jakaa mitalin ja panna sen kahteen osaan, mutta Juha ei oikein
innostunut, Thomas Wassberg sanoo.
- Mielestäni huhu pitää paikkansa, vaikka vaikea sanoa ihan tarkasti. Jos minä olisin voittanut sadasosalla, minäkin olisin tarjoutunut tekemään
samoin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että kello ratkaisee, ja sen mukaisesti mitalin jako jäi tekemättä, Juha Mieto toteaa.

Hauskoja mainoselokuvia Ruotsin televisiossa

Peli on tehty Ruotsin markkinoille, jossa Paf on toiminut useita vuosia. Pelin markkinointia varten on nauhoitettu useita hauskoja mainosfilmejä
Ruotsin Lapissa. Humoristisissa mainosfilmeissä voi nähdä Wassbergin ja Miedon haastavan toisiaan useissa kilpailuissa, muun muassa
saunomisessa ja termospullonheitossa.
 

Tässä linkki Wassberg vs. Mieto -filmeihin Youtubessa.
https://www.youtube.com/watch?v=khoooPQgZhE&index=1&list=PLjSGoO_widaaq8q_gg8UCiSBsT0srX1eU
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Pafin perusttettiin Ahvenanmaalla vuonna 1966 tuottamaan varoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin, mikä on edelleen Pafin tehtävä. Nykyään Paf.com on
kansainvälinen pelioperaattori, jolla on yli 200 peliautomaatti-, kasino-, pokeri-, vedonlyönti-, bingo- ja arpapeliä netissä. Paf toimii myös Itämerellä ja
Pohjanmerellä liikennöivillä laivoilla sekä Paf Casinolla Ahvenanmaalla. 

Vuonna 2017 Paf-konsernin liikevaihto oli 116,5 miljoonaa euroa, josta voittoa oli 27,6 miljoonaa euroa. Paf tukee yhteisen hyvän hankkeita noin 20
miljoonalla eurolla vuosittain. Paf-konsernilla on lähes 400 työntekijää ja sen pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Paf toimii Ahvenanmaan
maakuntahallituksen luvalla ja sen valvonnan alaisena. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.paf.com.

 


