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Teemu Pukin puisto vihitään Pyhtäällä – Norwich City FC ja Kotkamills istuttavat 26 puuta 

Maailman ympäristöpäivän (5.6.) ja Pukin maalien kunniaksi 

 

Jalkapalloilun EM-lopputurnaukseen valmistautuva Teemu Pukki saa nimikkopuiston kotimaisemiinsa 

Etelä-Kymenlaaksoon. Pukin englantilainen seura Norwich City FC ja seuran kestävän kehityksen 

yhteistyökumppani Kotkamills Oy juhlistavat Englannin Mestaruussarjan voittoon ja valioliiganousuun 

päättynyttä sarjakautta istuttamalla 26 jalopuuta Pyhtäälle kaavaillun erä- ja luontokulttuurimuseon 

maisemiin 4.6.2021. Kotkamills on ollut tukemassa kunnan museokampanjaa. 

 

Istutustaimien lukumäärä on sama kuin Pukin päättyneellä sarjakaudella Englannin Mestaruussarjassa 

tekemien maalien määrä.  

 

–Teemu Pukissa ja istutettavissa puissa yhdistyvät samat arvot ja vahvuudet kuin meilläkin. Kotkalainen 

jalkapallo ja kotkalainen metsäteollisuus ponnistavat vahvoista perinteistä, seuraavat aikaansa ja 

pystyvät jalostamaan moderneja huipputuotteita. Kotkalaista maalintekotaitoa ja osaamista voi ylpeänä 

viedä niin Euroopan suurimmille stadioneille kuin vientituotteina maailman markkinoille, toteaa 

Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen.  

 

–Tämä on ollut kaikin puolin erityinen kausi. Olemme iloisia, että nousimme takaisin Valioliigaan  

mestarina. Tavoitteemme saavuttamisessa Teemu Pukin rooli on ollut merkittävässä osassa. Teemu on 

pelannut erinomaisesti tällä kaudella, ja halusimme löytää tavan kunnioittaa hänen tekemäänsä 26 

maalia ympäristöystävällisellä ja kestävällä tavalla. 

 

Olemme ylpeitä siitä, että voimme istuttaa nämä 26 puuta kestävän kehityksen kumppanimme 

Kotkamillsin rinnalla maailman ympäristöpäivän ja Teemun maalien kunniaksi. Olemme seurana 

sitoutuneet pitkäjänteiseen suunnitelmaan kohti kestävämpää kehitystä, ja tämä on jälleen yksi matkan 

virstanpylväistä, kertoo Sam Jeffery, Norwich City FC:n kaupallisten toimintojen johtaja. 
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Nimikkopuiston on suunnitellut viime vuonna eläköitynyt pitkäaikainen Kotkan kaupunginpuutarhuri, 

puutarhaneuvos Heikki Laaksonen.  

 

– Jalot lehtipuut ovat perusmetsää Englannin Norfolkissa ja muutama havupuu linkittää kokonaisuuden 

tänne havumetsien maahan, kuvaa Laaksonen puiston kokonaisuutta. 

 

Pyhtää on ehdolla uuden valtakunnallisen erä- ja luontokulttuurimuseon sijoituspaikaksi ja Teemu Pukin 

puisto asettuu Pyhtään kunnan museolle tarjoaman sijoituspaikan maisemiin. Puisto on helposti 

tavoitettavissa ABC-liikenneaseman ja Aeronautica Arena -elämyskeskuksen tuntumassa E18-

moottoritien Pyhtään kirkonkylän liittymässä. 

 

Puiston maa-alueen omistavat Pyhtään kunta ja Kymen Seudun Osuuskauppa, joka on ollut mukana 

myös puiston perustamistöissä. Puiston käytännön toteutuksesta on vastannut pyhtääläinen Pihat Oy. 

  

Lisätietoja: 

Markku Hämäläinen, toimitusjohtaja, Kotkamills Oy 

puh. +358 40 721 0548 
markku.hamalainen@kotkamills.com 
 
Daniel Houlker, Head of Communications, Norwich City FC 

puh. +44 1603 721902 

daniel.houlker@canaries.co.uk 

 

Jouni Eho, kunnanjohtaja, Pyhtää 

puh. +358 44 767 6674 

jouni.eho@pyhtaa.fi 

 

 

Kotkamills lyhyesti  
Suomalainen metsäteollisuusyritys Kotkamills on kokenut, vastuullinen, globaalisti toimiva kumppani, joka valmistaa 
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.  
 

 

 
 
 


