
Pulu nimeltä Föri syntyi vuonna 1903, ainoana poi-
kasena kirjekyyhkyperheeseen. Nimen pulu sai juuri 
rakennetun lossin mukaan, koska poikanen syntyi 
samana päivänä kun Föri-lossi laskettiin ensi kertaa 
vesille. Förin savupiipusta tupruava savupilvi näkyi 
Turun linnalta Tuomiokirkolle ja aina käsityöläismu-
seolle saakka. 
 
Föri oli upea, ja siksi vanhemmat halusivat antaa 
samaisen nimen myös poikaselleen. Vanhemmat 
eivät arvanneetkaan, miten hyvin nimi poikaselle 
sopi, sillä jo muutaman viikon ikäisenä Föri-
pulu lensikin vahingossa lossin ohjaamoon, 
Förin kapteenin hatun päälle! Voi sitä ihmetystä, 
kun kapteeni poimi hatustaan pienen pörröisen 
pulunpoikasen. Siinä hetken toisiaan tuijoteltuaan, 
kapteeni kysyi pululta jäisikö tämä ohjaamoon hä-
nen seurakseen. Pulun ei tarvinnut kauaa miettiä: 
että oikein Förin kyytiin! 
 
Pulun kirjekyyhkyvanhemmat toivoivat poikases-
taan viestinviejää tiedustelutehtäviin, kuten niin 
useat heidän suvustaan olivat olleet sodan ja 
rauhan aikana. Mutta jo päivän lossilla oltuaan, 
pulu tiesi haluavansa olla Förin apukapteeni. Pulu 
oppi muutaman kuukauden ikäisenä kujertelemaan 
ja matkimaan kyytiläisten puheita, kuin papukaija 
konsanaan. Kur-ruu-kuu kur-ruu-kuu, on elokuu, 
sulla on jätskissä suu, no nyt jo tuu, kur-ruu-kuu!
 
Pulusta oli hauskaa kuunnella lossiin 
saapuvien matkustajin puheita. 
Matkustajat olivat kyydissä vain 
hetken, ja Pulu ehti poimia heidän 
puheistaan vain sanan sieltä ja 

toisen täältä, mutta ihastui ikihyviksi ihmisten pu-
heensorinaan, äänenpainoihin, rytmiin. Se oli kuin 
linnunlaulua.
 
Pulu alkoi yhdistellä sanoja keskenään ja niistä 
syntyikin jotain uutta, pulun omia runoja, joita hän 
kujerteli kapteenille. Kapteeni oli taidoista niin ylpeä, 
että kehotti Föri-pulua lausumaan runojaan myös 
matkustajille. Tästä rohkaistuneena Pulu alkoi ujosti 
kujerrella, ei toki esiintyen, vaan hieman piilosta, 
hyvin vaimealla äänellä. Vain ne matkustajat, jotka 
kuuntelivat oikein tarkkaan, saattoivat kuulla pulun 
kujerruksesta sanoja tai satunnaisia lauseita, runo-
ja. Tarkkaavaisimpia olivat lapset. He kuulivat heti. 
 
Lapset innostuivat sanoista, tekivät niistä runoja, 
jotka täyttivät Aurajoen.
 
Föri-pulu tuli tästä hyvin onnelliseksi. Nyt hän oli 
toteuttanut huomaamattaan myös vanhempiensa 
toiveen: hänestä oli tullut viestinviejä – runopulu.

Föri-pulu opetti taitonsa poikasilleen, ja vielä tänä-
kin päivänä voi Förin kyydissä kuulla pulujen kujer-
ruksen lomassa sanoja ja runoja, joista jokainen voi 
poimia omat tarinansa.

FoRI-pulun tarina


