
  

 
 
 

 
 
MM Group ja vuoden 2022 Jääkiekon MM-kisaorganisaatio tekevät yhteistyötä kisojen 
ympäristöystävällisyyden ja vastuullisuuden lisäämiseksi 
 
Lehdistötiedote 4.11.2021 

 
MM Group toimii Suomessa keväällä 2022 järjestettävien Jääkiekon MM-kisojen virallisena 
sponsorina. Jääkiekon MM-kisat pelataan Tampereella ja Helsingissä 13. - 29.5.2022. 
 
MM Groupin Kotkassa sijaitsevan tytäryhtiön MM Kotkamillsin helposti kierrätettävästä 
elintarvikekartongista valmistettuja tuotteita sekä kierrätyspisteitä löytyy kisojen aikana niin 
areenoilta kuin fanialueiltakin. Tarkoitus on tehdä kierrättämisestä mahdollisimman helppoa. 
 
"Vastuullisuus on arvo, jonka molemmat osapuolet jakavat. Tilaisuus osallistua vastuullisena 
kumppanina tarjoaa mahdollisuuden edistää kestävän kehityksen ohjelmaamme 
urheilutapahtumissa ja kertoa kannattajille, miten tapahtumista tehdään entistä 
vastuullisempia. On hienoa, että kisaorganisaatio on halunnut ottaa käyttöön uudet, 
ympäristöystävälliset tuotteet", sanoo Ari Tanninen, liiketoimintajohtaja MM Group.  
 
Kansainvälinen jääkiekkoliitto on ottanut mestaruuskilpailuihinsa käyttöön vastuullisuusohjeet, 
ja vahvan vastuullisuuskumppanin löytyminen vuoden 2022 kisoihin ilahduttaa 
kisaorganisaatiota.  
 
”Olemme rakentaneet määrätietoisesti askel askeleelta vuoden 2022 kisoja yhä 
vastuullisemmiksi. Yhteistyö kisojen virallisen sponsorin MM Groupin kanssa on hieno 
mahdollisuus lisätä tapahtuman ympäristöystävällisyyttä ja vastuullisuutta. Vastuullisuus tulee 
näkyväksi myös katsojille, kun MM Group tuo kisoihin oman MM-vastuullisuustiiminsä, joka 
kertoo katsojille kierrätyksen tärkeydestä. Tämä kumppanuus on tervetullut lisä kisojen 
hiilijalanjäljen pienentämisessä ja muovijätteen määrän merkittävässä vähentämisessä”, 
sanoo Heikki Hietanen, 2022 Jääkiekon MM-kisojen pääsihteeri.   
 
Kansanvälisen jääkiekkoliiton vastuullisuussuunnitelmat ja -teot ovat tehneet vaikutuksen 
myös MM Groupiin.  
 
”Juuri tämänkaltaisia tapahtumia MM Group haluaa tukea vastuullisen 
kumppanuusohjelmansa kautta. Vastuullisuus on yksi perusarvojamme ja edellytämme sitä 
myös kumppaneiltamme. Ekologisesti kestävän toimintakulttuurin rakentaminen perustuu aina 
yhteistyöhön. On hienoa, että 2022 Jääkiekon MM-kisat ja yhteistyökumppanit ovat 
yhdistäneet voimansa edistääkseen ympäristön kestävyyttä”, kiittelee MM Kotkamillsin 
vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Saila Kettunen. 
 
MM Groupin MM-vastuullisuustiimi (MM Sustainability Team) on tavattavissa 2022 Jääkiekon 
MM-kisojen festivaalitapahtumassa Triplassa, Helsingissä 4.11.2021.  
 
  



 

 
 

Lisätiedot:  
 
Heikki Hietanen, pääsihteeri, 2022 Jääkiekon MM-kisat 
puh. +358 50 373 0303 
heikki.hietanen@2022.iihfworlds.com  
 
Saila Kettunen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, MM Kotkamills Boards Oy 
puh. +358 40 831 4763 
saila.kettunen@mm.group 

 
2022 Jääkiekon MM-kisat Suomessa – faktaa 

 
- Jääkiekon MM-kisat järjestetään 13.−29.5.2022 Tampereella ja Helsingissä  

- Jääkiekon MM-kisoissa pelaa 16 joukkuetta 

- Otteluita pelataan kaikkiaan 64 kappaletta, kullakin joukkueella on seitsemän alkusarjaottelua 

- Neljännesfinaalit pelataan Tampereella ja Helsingissä 

- Semifinaalit sekä finaali- ja pronssiottelut järjestetään Tampereella 

- Kisakatsomoihin odotetaan puolta miljoonaa kisavierasta 

- 2019 Jääkiekon MM-kisoilla oli vuonna 2019 yhteenlaskettuna 1,6 miljardia TV-katsojaa  

 

MM Group 

MM Group on Euroopan johtava kartongin ja kartonkipakkausten valmistaja, joka keskittyy vastuullisiin 

ja innovatiivisiin kuitupohjaisiin pakkausratkaisuihin. Sisältäen vuoden 2021 aikana tehdyt yritysotot, 

yrityksen liikevaihto on noin 3,2 miljardia euroa ja se työllistää noin 12 500 henkilöä. 

 
MM Kotkamills liittyi osaksi MM Groupia 2.8.2021. Kotkassa sijaitsevassa tehtaassa valmistetaan 

innovatiivisia, uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta, kehitettyjä tuotteita. Vastuullisesti valmistettuja 

tuotteita ovat elintarvikekäyttöön soveltuvat kuluttajapakkauskartongit, korkealaatuinen 

erikoislaminaattipaperi Absorbex® sekä ekologiset puutuotteet. Täysin kierrätettäviä AEGLE® ja ISLA® 

-kartonkituotteita on valmistettu vuodesta 2016 alkaen, ja vuonna 2018 aloitettiin vesipohjaista 

dispersiota hyödyntävien, muovia korvaavien kartonkilajien valmistus elintarvike- ja muiden pakkausten 

sekä tarjoiluastioiden materiaaliksi. Kaikki tuotteet ovat ympäristöystävällisiä, kierrätettäviä ja turvallisia 

käyttää. 

 

 
 

 
 


