
 

 
 
 
 
MM Group ja Levin maailmancupin kisaorganisaatio rakentavat yhdessä vastuullisen 
urheilutapahtuman  
 
Lehdistötiedote 19.11.2021 
 
MM Group on solminut yhteistyösopimuksen alppihiihdon Levin maailmancupin kisajärjestäjien 
kanssa.  
 
Levillä lasketaan FIS:n naisten pujottelucup MM-kisa toista vuotta peräkkäin. World Cup Levi 
järjestetään 19. - 21. marraskuuta. Maailmancupin osakilpailussa nautitaan juomaa ja ruokaa 
MM Groupin Kotkassa sijaitsevan tytäryhtiön MM Kotkamillsin ympäristöystävällisestä ja 
täysin kierrätettävästä kartongista tehdyistä astioista. 
 
”Vastuullisuus on arvo, jonka molemmat osapuolet jakavat. Työskentelemme 
päämäärätietoisesti sen edistämiseksi. On hienoa, että Levin kisajärjestäjät ovat ottaneet 
käyttöön ympäristöystävälliset, luonnonmukaiset, helppokäyttöiset ja täysin kierrätettävästä 
kartongista tehdyt tuotteet, sanoo Clemens Stockinger, MM Board & Paper -divisioonan 
myynti- ja markkinointitoimintojen johtaja. 
 
“Haluamme edistää vastuullisuutta kaikilla mahdollisilla tavoilla. Olemme jo pitkään 
kiinnittäneet huomiota vastuullisen kisatapahtuman luomiseen. Pohjoisen arvokas luonto 
asettaa suuret vaatimukset vastuulliselle toiminnalle. Tavoitteenamme on tehdä tapahtumasta 
mahdollisimman ympäristöystävällinen ja vastuullinen kaikilla mittareilla. Yhteistyö MM 
Groupin kanssa sopii erinomaisesti tähän kokonaisuuteen”, World Cup Levin pääsihteeri Iiro 
Kaukoniemi sanoo. 
 
" Vastuullisuus on yksi perusarvojamme ja edellytämme sitä myös kumppaneiltamme. 
Ekologisesti kestävän toimintakulttuurin rakentaminen perustuu aina yhteistyöhön”, toteaa MM 
Kotkamillsin vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Saila Kettunen. 
 
  
Lisätiedot: 
 
Iiro Kaukoniemi, pääsihteeri, World Cup Levi / toimitusjohtaja Ski Sport Finland 
puh. +358 40 0519 422 
iiro.kaukoniemi@skisport.fi 
 
Saila Kettunen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, MM Kotkamills Boards Oy 
puh. +358 40 831 4763 
saila.kettunen@mm.group 

 
Ski Sport Finland  
Ski Sport Finland on vuonna 2008 perustettu itsenäinen lajiyhdistys, joka jäsenseurojensa kanssa 
vastaa Suomessa alppi- ja freestylehiihdon lajien kehittämisestä, tapahtumista ja menestyksestä. Ski 
Sport Finland työllistää noin parikymmentä henkilöä, joista maajoukkueissa toimii noin 15 
valmennuksen ja huollon asiantuntijaa. Ski Sport Finland toimii oikeuksien haltijana kotimaassa 
järjestettäviin alppi- ja freestylehiihdon maailmancuptapahtumiin, World Cup Levi ja Freestyle Opening 
Ruka.  
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MM Group 

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

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

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 kartonkilajien valmistus elintarvike- ja muiden pakkausten sekä 

tarjoiluastioiden materiaaliksi. Kaikki tuotteet ovat ympäristöystävällisiä, kierrätettäviä ja turvallisia 

käyttää. 

 

 


