
     

NINA KOPOLA SUOMISEN TOIMITUSJOHTAJAKSI  
 
Suominen Yhtymä Oyj:n ja sen muodostaman konsernin toimitusjohtajaksi 1.12.2011 alkaen on valittu 
tekniikan lisensiaatti Nina Kopola, 51. Hän aloittaa tänään tutustumisensa yrityksen toimintoihin yh-
dessä nykyisen toimitusjohtajan Petri Roligin kanssa. Rolig siirtyy joulukuun alussa konsernin vara-
toimitusjohtajaksi pääasiallisena vastuualueenaan Joustopakkausten ja Codi Wipesin liiketoimintojen 
kehittäminen. 
 
”Suomisen hallitus arvioi, että marraskuun alussa toimintansa aloittaneen uuden Suomisen menes-
tyksekäs johtaminen onnistuu parhaiten monipuolisesti kansainvälisestä liiketoiminnasta kokemusta 
saaneelta johdolta. Nina Kopolan monipuolinen yritysjohtajakokemus ja kansainvälinen toiminta sekä 
vahva osaaminen vakuuttivat hallituksen siitä, että hän on paras henkilö, kun tavoitteena on varmistaa 
mahdollisimman tehokas ja osaava liikkeenjohto Suomiselle uudessa tilanteessa”, toteaa Suomisen 
hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta.  
 
”Suomisella on juuri toteutetun yrityskaupan ansiosta markkinajohtajan asema ja sen vahvistaminen 
ja kehittäminen on innostava haaste, jonka otan erityisen mielelläni vastaan”, sanoo Nina Kopola. 
”Jotta tämä onnistuisi, koen yhdeksi alkuvaiheen tärkeimmäksi tehtäväksi integraation loppuunsaat-
tamisen sekä uuden yhteisen yrityskulttuurin luomisen”. 
 
Nina Kopolalla on tekniikan lisensiaatin tutkinto Åbo Akademista. Hän on toiminut Neste Chemicalsis-
sa tutkimusinsinöörinä, ja siirtyi Dynealle IK Investin ostaessa Neste Chemicalsin. Dyneassa Kopolal-
le on muodostunut kymmenen vuoden ajalta laaja kokemuspohja talouden, liiketoiminnan kehittämi-
sen ja markkinointijohdon tehtävistä. Hän on ollut Dynean johtoryhmän jäsen vuodesta 2006, ensin 
markkinointijohtajana ja vuodesta 2008 Euroopan liiketoiminnoista vastaavana johtajana. Dynea val-
mistaa liimahartseja teollisuuden eri sovelluksiin. Dynea Euroopan liikevaihto oli viime vuonna 489 
miljoonaa euroa, siihen kuuluu 19 tehdasta Euroopassa 13 eri maassa. Kopolalle on kuulunut myös 
vastuu Dynean Etelä-Amerikan toiminnoista ja Venäjän yhteisyrityksen puheenjohtajuus. Nina Kopo-
lan esittely löytyy Suomisen internetsivuilta www.suominen.fi. 
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Suominen valmistaa korkealaatuisia kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja joustopakkauksia teollisuuden 
ja kaupan käyttöön. www.suominen.fi 
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